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RESUMO 
 

O presente trabalho se dedica ao estudo dos impactos tributários da impressão 3D nas 

operações business-to-consumer e business-to-business, elaborado sob a forma de um 

trabalho exploratório sobre práticas jurídicas. 

O objetivo deste estudo é circunscrever, no âmbito da tributação sobre o consumo, a 

renda e a receita, as incidências tributárias nas seguintes operações envolvendo a tecnologia 

da impressão 3D: (i) a impressora 3D, responsável por realizar a impressão do objeto; (ii) o 

arquivo digital imprimível, que contém a representação virtual do objeto em três dimensões; 

(iii) os programas de computador utilizados para elaboração do arquivo digital imprimível e 

para operação da impressora 3D. 

Para delimitação das incidências tributárias, este trabalho analisa os seguintes 

contextos fáticos: (i) pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e também do arquivo 

digital utilizado para impressão dos produtos; (ii) pessoa jurídica proprietária da impressora 

3D e detentora da licença de uso do arquivo digital; (iii) pessoa jurídica proprietária da 

impressora 3D e detentora da licença de uso e comercialização do arquivo digital; (iv) pessoa 

jurídica detentora de licença de uso e/ou comercialização do arquivo digital, enquanto a 

impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que o produto, assim que 

impresso, é vendido ao consumidor; (v) pessoa jurídica detentora de licença de uso e/ou 

comercialização do arquivo digital, enquanto a impressora 3D é de propriedade de outra 

empresa, de modo que o produto impresso é utilizado no contexto de uma cadeia econômica 

destinada à fabricação de um produto maior; (vi) disponibilização de arquivos digitais 

imprimíveis e programas de computador por pessoa jurídica detentora de plataforma de 

compartilhamento. 

Esta dissertação inicia com breves considerações acerca do funcionamento da 

tecnologia de impressão 3D, a fim de destacar os aspectos técnicos relevantes para a 

qualificação jurídico-tributária da impressora 3D, do arquivo digital imprimível e dos 

programas de computador utilizados para elaboração de tal arquivo e funcionamento da 

impressora 3D. 

Em seguida, são fixadas as premissas que serão adotadas para delimitação das 

incidências tributárias, quais sejam: (i) qualificação jurídica do objeto; e (ii) qualificação 

jurídica dos direitos transmitidos nos negócios jurídicos celebrados nas operações com 

impressão 3D. 



 

 

Após, são estabelecidos os critérios materiais das regras-matrizes de incidência 

tributária do IPI, ICMS e ISS, destacando as hipóteses em que é possível eventual conflito de 

competência tributária à luz das operações objeto de análise. 

Para solução dos referidos conflitos de competência tributária, o estudo indica o 

método adotado para definir as incidências tributárias sobre o consumo no tocante às 

operações com o arquivo digital imprimível, os programas de computador utilizados para 

elaboração de tal arquivo e funcionamento da impressora 3D e, por fim, o objeto impresso em 

três dimensões. 

Na sequência, são estabelecidos os critérios materiais das regras-matrizes de 

incidência tributária do imposto sobre a renda e do PIS/COFINS, a fim de delimitar as 

incidências tributárias à luz da qualificação jurídica da renda e da receita auferidas nas 

operações com impressão 3D.  

Ao final, o presente trabalho apresenta a delimitação dos tributos sobre o consumo, a 

renda e a receita relativos aos contextos fáticos analisados. 

 

Palavras-chave: Tributário. IPI. ICMS. ISS. Conflito de competência tributária. Imposto 

sobre a Renda. PIS. COFINS. Impressão 3D. Impressora 3D. Arquivo digital imprimível. 

Arquivo CAD. Projeto assistido por computador. Software. Programa de computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the tax impacts of 3D printing on business-to-

consumer and business-to-business operations, in the model of exploratory work on legal 

practices. 

Within the scope of taxation on consumption, income and revenue, the objective of the 

present work is to delimit the taxation of the following operations involving 3D printing 

technology: (i) the 3D printer, responsible for printing the object; (ii) the printable digital file, 

which contains the virtual representation of the object in three dimensions; (iii) the computer 

programs used to create the printable digital file and to operate the 3D printer. 

For that purpose, the present work analyzes the following scenarios: (i) legal entity 

that owns the 3D printer and also the digital file used to print the products; (ii) legal entity that 

owns the 3D printer and holds the license to use the digital file; (iii) legal entity that owns the 

3D printer and holds the license to use and sell the digital file; (iv) legal entity holding a 

license to use and/or to sell the digital file, while the 3D printer is owned by another 

company, so that the product, as soon as it is printed, is sold to the consumer; (v) legal entity 

holding a license to use and/or to commercialize the digital file, while the 3D printer is owned 

by another company, so that the printed product is used in the context of an economic chain 

designed to manufacture another product; (vi) legal entity that owns a sharing platform of 

digital files and softwares. 

The present paper begins with brief considerations regarding the functioning of 3D 

printing technology, in order to highlight the relevant technical aspects to the tax qualification 

of the 3D printer, the printable digital file and the computer program used for its elaboration 

and operation of the 3D printer. 

Then, the premises that will be used to delimit the taxation are established, which are: 

(i) legal qualification of the printed object; and (ii) legal qualification of the rights transferred 

in the legal transactions entered into in operations with 3D printing. 

Afterwards, the taxable events of IPI, ICMS and ISS are determined, highlighting the 

situations in which conflicts of tax jurisdiction are possible regarding the operations analyzed 

in the present work. 

To solve these conflicts of tax jurisdiction, the study indicates the most suitable 

method to delimit the taxation on consumption of operations with the printable digital file, the 

computer programs used for the design of such file and operation the 3D printer and, finally, 

the object printed in three dimensions. 



 

 

In this following, the taxable event of income tax and PIS/COFINS are established, in 

order to delimit the taxation of income and revenue earned in the operations with 3D printing.  

In the end, this paper presents the delimitation of taxes on consumption, income and 

revenue earned in the analyzed scenarios. 

 

Keywords: Tax Law. IPI. ICMS. ISS. Conflict of tax jurisdiction. Income Tax. Social 

contributions. PIS. COFINS. 3D printing. 3D printer. Printable digital file. Blueprint. CAD 

file. Computer-aided design. Software. Computer program. 
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INTRODUÇÃO 

 

A economia, tal como concebida no passado, estava centrada no fator imóvel dos 

meios de produção. A despeito do valor econômico atrelado à propriedade intelectual, os 

custos envolvidos no processo produtivo e comercial de todos os participantes da cadeia 

econômica caracterizavam-se como elementos importantes para fixação do preço. Logo, o 

valor de uma companhia era mensurado, precipuamente, com base nos ativos imobilizados 

utilizados para o desenvolvimento de seu objeto social. 

Nesse modelo de economia, cada etapa do processo produtivo era demarcada com 

precisão, sendo possível a identificação dos agentes econômicos responsáveis pela fabricação 

de bens, comercialização de mercadorias ou prestação de serviços. 

Assim, no que tange à tributação das operações de circulação de produtos 

industrializados, de mercadorias e das prestações de serviços ocorridas na cadeia econômica, 

a identificação dos contribuintes obrigados ao pagamento do imposto sobre produtos 

industrializados (IPI), sobre circulação de mercadorias (ICMS) e prestação de serviços (ISS) 

não era tarefa complexa. 

E, mesmo no cenário internacional, os impostos incidentes nas operações de bens e 

serviços com agentes econômicos localizados no exterior eram bem delimitados: incidência 

do imposto de produtos estrangeiros (II) e exportação de produtos nacionais ou 

nacionalizados (IE), sem prejuízo quanto à exigência do IPI-importação, ICMS-importação e 

ISS-importação. 

No entanto, o advento das novas tecnologias alterou o contexto da economia 

tradicional e os modelos de negócios já conhecidos, exigindo a rápida adaptação dos atores 

relevantes do mercado ao novo cenário econômico, sob pena de serem afetados pela 

obsolescência das práticas comerciais adotadas. 

Com efeito, as novas tecnologias propiciam a mobilidade dos meios de produção, 

sendo possível a venda de bens e disponibilização de serviços independentemente da 

existência de um espaço físico destinado aos consumidores ou de vinculação jurídica com o 

território em que localizados tais consumidores. Consequentemente, reduzem-se os custos 

relacionados ao processo de fabricação, comercialização e disponibilização dos serviços, de 

modo que o valor econômico de um bem ou serviço passa a ser mensurado 

predominantemente com base na propriedade intelectual. 

Portanto, tem-se a alteração do paradigma que fundamentou a economia tradicional: o 

valor de uma empresa não está vinculado aos ativos imobilizados, mas, sim, aos ativos 
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intangíveis que integram o seu patrimônio. Com o advento da economia digital,1 não é 

necessária a manutenção de vínculo físico ou jurídico com a jurisdição em que localizado o 

mercado consumidor para realizar a venda de mercadorias ou a prestação de serviços.2 

Além disso, o próprio mercado consumidor passa a ser elemento de geração de valor, 

na medida em que as novas tecnologias permitem a coleta de dados que revelam hábitos de 

consumo e preferências dos usuários, os quais são utilizados para fins de publicidade 

direcionada. 

As novas tecnologias não propiciam, apenas, o surgimento de novos modelos de 

negócios, mas, também, viabilizam a digitalização da economia tradicional, na medida em 

que permitem o desenvolvimento de ferramentas capazes de serem combinadas aos modelos 

de negócios já conhecidos.  

Nesse sentido, no relatório Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital 

Economy (Digital Economy Final Report), a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) reconhece que a economia digital: (i) incrementa 

processos produtivos e estimula a inovação; (ii) fará parte da economia tradicional; (iii) é 

impossível de ser segregada da economia tradicional para fins tributários; e (iv) alterou a 

alocação das cadeias de valor no mundo.3 

De fato, a OCDE constata que a análise da economia digital deve levar em 

consideração que se trata de um fenômeno dinâmico e em constante evolução, o que justifica 

o fato de que mudanças na legislação tributária com o intuito de aumentar a arrecadação 

costumam não acompanhar a evolução e o crescimento das novas tecnologias.4 

É possível afirmar, portanto, que “a economia digital transformou sobremodo a 

realidade social e os modelos de negócios, impondo uma série de desafios aos diversos 

 
1 As principais características da digitalização podem ser resumidas da seguinte forma: (i) digitalização de 

conteúdo, permitindo não só a mobilidade da informação, mas também o controle do conteúdo pessoal e o 

planejamento da trajetória das informações; (ii) controle do conteúdo, dado que a tecnologia está se tornando um 

meio de comunicação; e (iii) comunicação passa a ser heterogêna, tornando-se irrelevantes critérios de hierarquia 

para a comunicação e favorecendo o desenvolvimento de uma estrutura de rede de comunicação (cf. 

DUGUZHEVA, M. Kh.; SIMAEVA E. P. Transformation of the legislation on culture in the context of 

digitalization. Perm University Herald Juridical Sciences, v. 44, p. 194, 2019. HeinOnline). 
2 CALABRESE, Mattia. Chapter 4 – Taxation of the digital economy: a new dawn for multilateralism and 

mutual recognition. In: PISTONE, Pasquale; WEBER, Dennis. Taxing the digital economy: the EU proposals 

and other insights. Amsterdam: IBDF, 2019. p. 73. 
3 OLMOS, Luis. Part one: the anti-BEPS Package, its impact on European tax law and policy in the Era of 

Global Tax Law. Chapter 5: BEPS, 3D printing and the evolution of the manufacturing industry. In: PISTONE, 

Pasquale; WEBER, Dennis (ed.). The implementation of anti-BEPS rules in the EU: a comprehensive study. 

Amsterdam: IBDF, 2018. p. 2. 
4 OLMOS, Luis. Part one: the anti-BEPS Package, its impact on European tax law and policy in the Era of 

Global Tax Law. Chapter 5: BEPS, 3D printing and the evolution of the manufacturing industry cit., p. 2. 
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sistemas jurídicos”5, exsurgindo, daí, as dificuldades relacionadas à precisa delimitação dos 

impactos tributários aos novos modelos de negócios.  

À luz das funcionalidades das novas tecnologias e sua utilização no contexto da 

economia digital ou na digitalização da economia tradicional, surgem dúvidas6 acerca da 

correta natureza jurídico-tributária das operações, principalmente se se caracterizam um 

processo de industrialização, uma circulação de uma mercadoria e/ou uma prestação de 

serviço. 

Nesse contexto, o presente trabalho analisará os impactos tributários da impressão 3D 

nas operações internas7 business-to-consumer (entre empresa e consumidor) e business-to-

business (entre empresas). 

Embora existam diversas impressoras 3D disponíveis no mercado, trata-se de 

tecnologia que tem o mesmo princípio de funcionamento. Em primeiro lugar, tem-se a criação 

do arquivo digital com a representação, em três dimensões, do bem que se pretende imprimir. 

A criação de tal arquivo pode se dar mediante a utilização de um software8 ou pelo 

escaneamento de um objeto previamente existente. Após a criação do arquivo digital, o 

 
5 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação na economia digital: limites e desafíos. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord..); SOUZA, Priscila de (org.). XVI Congresso Nacional de Estudos 

Tributários. São Paulo: Noeses, 2019. p. 1.029. 
6 Não se desconhece que a impressão 3D traz desafios para diversos ramos do direito. Com efeito, além de 

controvérsias relacionadas à aplicação da legislação de propriedade intelectual, existem questionamentos 

referentes à regulação de armas e medicamentos, responsabilidade civil por danos causados pelos produtos 

impressos e outras áreas vinculadas aos atores envolvidos nos ciclos produtivos em que é possível a utilização da 

impressora 3D (cf. DALY, Angela. Don’t believe the hype? Recent 3D Printing Developments for Law and 

Society (May 19, 2017). In: MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark; RIMMER, Matthew (ed.). 3D printing and 

beyond: the intellectual property and legal implications surrounding 3D printing and emerging technology. New 

York: Edward Elgar, 2017. Forthcoming, p. 4. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2800955. Acesso em: 

19 nov. 2019). Exemplificando os desafios regulatórios trazidos pela impressora 3D, cite-se o caso da Liberator, 

uma arma de fogo que, a despeito dos desafios técnicos inerentes à utilização da tecnologia, pode ser impressa 

no ambiente doméstico. Por se tratar de arma de fogo produzida por impressora 3D, autoridades norte-

americanas têm dúvidas sobre a aplicação da legislação e as restrições existentes referentes a armas de fogo 

produzidas no ambiente industrial. Para evitar tal dilema, outras jurisdições estão adotando medidas legislativas 

para restringir a circulação e a posse de arquivos digitais que contenham modelos de armas de fogo para 

produção via impressora 3D, tal como o Estado de New South Wales, na Austrália (cf. Idem, p. 6-7). 
7 Não se desconhecem os impactos da impressão 3D no contexto do Direito Tributário Internacional. De fato, no 

âmbito internacional, as novas tecnologias também suscitam questionamentos relacionados ao modelo atual de 

repartição de competência tributária entre Estado-fonte e Estado-residência, haja vista que referido modelo foi 

concebido à luz da presença física como elemento determinante para alocação da competência tributária. Com 

efeito, as novas tecnologias permitem que determinado contribuinte realize operações de circulação de 

mercadorias ou prestações de serviços sem a necessidade de estabelecer qualquer vínculo físico ou jurídico no 

Estado em que localizado o mercado consumidor. A título de exemplo, tal cenário suscita questões relacionadas 

à adequação das regras tributárias internacionais tradicionais no que diz respeito à caracterização de um 

estabelecimento permanente para tributação dos lucros auferidos nas operações vinculadas ao mercado 

consumidor daquele Estado. Sem prejuízo quanto à importância das controvérsias referentes ao Direito 

Tributário Internacional, o presente trabalho tem como objeto somente a análise dos impactos tributários da 

impressão 3D nas operações business-to-consumer (entre empresa e consumidor) e business-to-business (entre 

empresas) sob a perspectiva do Direito Tributário Nacional. 
8 O software mais comum para elaboração de arquivos digitais em três dimensões é denominado CAD, sigla para 

computer-aided design (tradução: desenho assistido por computador). 
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arquivo é enviado para a impressora, tal como ocorre com a impressão de documentos 

elaborados em computador. Ao receber o arquivo, a impressora passa a imprimir cada camada 

em consonância com as especificações contidas no arquivo digital.9 

A impressora 3D é denominada uma tecnologia disruptiva, tendo em vista que tem o 

potencial de alterar10-11 o processo produtivo tal como usualmente concebido e, 

consequentemente, a tributação de bens que, historicamente, está baseada na circulação física 

de mercadorias.12  

Isso porque, com o advento da impressora 3D, basta a utilização (i) de um software; 

(ii) de um arquivo digital que contém o desenho e todas as especificações necessárias para sua 

materialização (também denominado blueprint); e (iii) da matéria-prima adequada para 

impressão de produtos variados, o que significa que a nova tecnologia permite o acesso a bens 

sem que seja necessária sua circulação física. 

Em última análise, portanto, pressionando apenas um botão, mediante a utilização do 

hardware, do software e da matéria-prima apropriados, o indivíduo transforma um arquivo 

digital em um bem tangível.13
 

Também no relatório Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, a OCDE 

reconheceu o potencial revolucionário da impressão 3D, haja vista que, em razão de suas 

características, é possível que a tecnologia implique a mudança do atual modelo industrial de 

produção massificada de produtos padronizados, o que permitiria ao setor industrial 

direcionar seus esforços para a produção de bens com menor tempo de vida pela adoção de 

experimentação constante dos produtos em escala. Além disso, a tecnologia pode atenuar o 

impacto ambiental gerado pelo setor industrial, considerando-se que reduz as etapas 

necessárias para produção, transporte, montagem e distribuição de bens, bem como evita o 

 
9 COUCH, Jordan L. Additively manufacturing a better life: how 3D printing can change the world without 

changing the law. Gonzaga Law Review, v. 51, n. 3, p. 520, 2015-2016. HeinOnline. 
10 Em que pese seu potencial revolucionário, não se pretende afirmar que a impressão 3D substituirá, por 

completo, o setor industrial tradicional para produção de todos os tipos de produtos. Diante de limitações que 

estão sendo constatadas em razão de sua utilização, estima-se que a impressão 3D será usada de maneira 

combinada com métodos tradicionais e outras tecnologias (cf. VAROTSIS, A. B. The state of online 3D printing. 

Machine Design, [s. l.], v. 91, n. 7, p. 52, 2019. Disponível em: 

https://search.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/login.aspx?. Acesso em: 17 out. 2019). 
11 Entende-se que um processo produtivo é afetado pela economia digital quando a produção, distribuição, 

marketing, vendas ou serviços são realizados mediante a utilização de métodos de comunicação digital, de modo 

que a presença física não se torna imprescindível para a realização das atividades (cf. OLMOS, Luis. Part one: 

the anti-BEPS Package, its impact on European tax law and policy in the Era of Global Tax Law. Chapter 5: 

BEPS, 3D printing and the evolution of the manufacturing industry cit., p. 1). 
12 ERNST & YOUNG. In a world of 3D printing, how will you be taxed?. Disponível em: 

https://betterworkingworld.ey.com/trust/in-a-world-of-3d-printing-how-will-you-be-taxed. Acesso em: 23 jun. 

2018. 
13 BOGDANOV, D. E. 3D printing technology as a trigger for the fourth industrial revolution: new challenges to 

the legal system. Perm University Herald Juridical Sciences, v. 44, p. 250, 2019. HeinOnline. 
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desperdício de matéria-prima.14 

O atual estágio de desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D já permite a 

produção de grande variedade de produtos,15 tais como comida,16 calçados,17 partes do corpo 

humano18-19 (v.g., rins e ossos de polímero,20-21 bem como talas para desbloqueio de vias 

aéreas),22 armas de fogo,23 roupas24 e bicicletas.25 Em outras palavras, a tecnologia da 

impressora 3D propicia a impressão de qualquer tipo de bem,26 sendo possível a utilização de 

diversos tipos de matérias-primas, incluindo pós-metálicos e tecidos, o que viabiliza a 

produção de bens complexos.27 

 
14 OECD. Addressing the tax challenges of the digital economy, Action 1. 2015 Final Report, p. 7. Paris: OECD 

Publishing. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en. Acesso em: 20 out. 2018. 
15 OSBORN, Lucas S. Regulating three-dimensional printing: the converging worlds of bits and atoms. San 

Diego Law Review, v. 51, n. 2, p. 561, May-June 2014. HeinOnline. 
16 BOSKER, Bianca. 3D Printers could actually make donuts healthy. Huffington Post. Disponível em:  

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/24/3d-printed-food-n_3148598.html. Acesso em: 18 fev. 2020. 
17 FITZGERALD, Michael. With 3-D printing, the shoe really fits. Mit Sloan Mgmt. Rev., May 15, 2013. 

Disponível em:  http://sloanreview.mit.edu/article/with-3-d-printing-theshoe-really-fits. Acesso em: 25 abr. 

2019. 
18 SOLMON, Dan. Listening to the future with a 3D-printed ear. Techcrunch, May 27, 2013. Disponível em: 

http://techcrunch.com/2013/05/27listening-to-the-fiture-with-a-3d-printed-ear. Acesso em: 15 set. 2019. 
19 Embora a tecnologia ainda não tenha a capacidade de permitir a regeneração humana completa, a ciência já 

está utilizando a tecnologia para impressão de vasos sanguíneos, tecido nervoso e aurículas, e os testes têm 

apresentado resultados positivos (cf. BOGDANOV, D. E. 3D printing technology as a trigger for the fourth 

industrial revolution: new challenges to the legal system cit., p. 241). 
20 PANTELLA, Joseph J. IV. Ready, print, fire: regulating the 3D-printing revolution cit., p. 9.  
21 LEDFORD, Heidi. The printed organs coning to a body near you. Nature News, Apr. 15, 2015. Disponível em:  

http://www.nature.com/news/the-printed-organs-cori ng-to-a-bodynear-you-1.17320. Acesso em: 20 nov. 2019. 
22 Cf. Engineers pioneer use of 3D printer to create new bones. BBC News, Nov. 30, 2011. Disponível em:  

http://www.bbc.co.uk/news/technology-15963467. Acesso em: 15 mar. 2019; NOVACK, Sophie. The next 

frontier for 3-D printing: human organs. Nat’L J., Dec. 27, 2013. Disponível em:  

http://www.nationaljournal.com/innovation-works/the-next-frontier-for-3-d-printing-human-organs-20131227. 

Acesso em: 10 fev. 2019; SMITH, Stephanie. 3-D printer helps save dying baby. CNN, May 23, 2013. 

Disponível em:  http://www.cnn.com/2013/05/22/health/baby-surgery/. Acesso em: 20 jul. 2019. 
23 KLEINMAN, Alexis. The first 3D-printed gun has been fired. Huffington Post. Disponível em:  

http://www.huffingtonpost.com/2013/05/06/3d-printed-gun-fired-n_3222669.html. Acesso em: 5 jul. 2019; 

TEMPLETON, Graham. 3D-printed rifle takes us one step further down a long, shadowy road. Extremetech, 

July 25, 2013. Disponível em:  http://www.extremetech.com/extreme/162324-3d-printed-rifle-takes-us-one-step-

further -down-a-long-shadowy-road. Acesso em: 13 jul. 2018. 
24 HENNESSEY, Rachel. 3D printing hits the fashion world. Forbes, Aug. 7, 2013. Disponível em:  

https://www.forbes.com/sites/rachelhennessey/2013/08/07/3-d-printed-clothes-could-be-the-next-big-thing-to-

hit-fashion/#76f8c8b566f2. Acesso em: 15 mar. 2018. 
25 LAI, Richard. EADS’s airbike is a 3D-printed nylon bicycle, actually looks rather decent. Engadget, Mar. 9, 

2011. Disponível em:  http://www.engadget.com/2011/03/09/eadss-airbike-is-a-3d-printed-nylon-bicycle-

actually-looks-rat. Acesso em: 15 jun. 2019. 
26 Não se pode ignorar que, em seu estágio de desenvolvimento atual, a impressora 3D apresenta maior utilidade 

para determinados tipos de bens em função da matéria-prima, na medida em que as matérias-primas mais 

complexas exigem a utilização de impressoras maiores e mais caras. Em termos comparativos, a evolução da 

impressora 3D se assemelha à indústria da computação: no início, máquinas grandes e caras eram utilizadas 

precipuamente pelo setor comercial, de modo que o decréscimo dos custos envolvidos permitiram a aquisição de 

computadores para utilização no âmbito doméstico e pessoal (cf. LEMLEY, Mark A. IP in a world without 

scarcity. New York University Law Review, v. 90, p. 473, May, 2015. Disponível em:  

https://www.nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/NYULawReview-90-2-Lemley.pdf. Acesso em 19 

nov. 2019). 
27 Idem, p. 471-472. 
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Assim, enquanto processos industriais tradicionais pressupõem múltiplos passos para 

produção e montagem de produtos,28 é possível afirmar que a tecnologia da impressão 3D 

permite que usuários imprimam objetos em um passo único.29 A título de exemplo, a 

tecnologia torna desnecessária a etapa de montagem do produto, já que, após a impressão, o 

bem está pronto para ser utilizado, tornando o processo produtivo mais célere e econômico.30 

No modelo de produção propiciado pela impressora 3D, torna-se desnecessária a 

aquisição de maquinário especializado para fabricação dos produtos, na medida em que 

produtos podem ser impressos em escala comercial mediante a simples utilização de um 

software, de um arquivo digital e de matéria-prima. 

A tecnologia pode ser comparada à impressora tradicional, diferenciando-se desta pelo 

fato de que, em vez de uma única camada de tinta sobre uma folha de papel, a impressão 3D 

ocorre mediante o depósito consecutivo e sobreposto de inúmeras camadas de matérias-

primas (v.g., plástico, metal etc.) no estado liquefeito ou em pó, as quais são sucessivamente 

adicionadas após o resfriamento e endurecimento da camada anterior, para que, ao final, seja 

impresso o bem em três dimensões, correspondente ao arquivo digital utilizado.31-32 

A impressora 3D é vista como uma “tecnologia de libertação”,33 na medida em que: (i) 

os destinatários finais passam a ter a capacidade de produzir, independentemente do setor 

industrial tradicional; (ii) enfraquece o poder fiscalizatório do Estado, sendo possível a 

impressão doméstica de bens que, eventualmente, são proibidos ou que têm exigências 

regulatórias rigorosas para sua circulação;34 (iii) elimina a escassez de bens, ainda que 

mediante violações a direitos de propriedade intelectual. Por esse motivo, a impressão 3D tem 

 
28 OSBORN, Lucas S. 3D printing technology’s capabilities and effects. 3D printing and intellectual property. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2019. Chapter 1, p. 10. 
29 Sem prejuízo, embora simplifique o processo produtivo em um único passo, a tecnologia pode não se mostrar 

vantajosa para a impressão de determinados produtos, de modo que, em tais situações, a impressora 3D pode ser 

utilizada de maneira combinada a processos industriais tradicionais, isto é, algumas partes do produto são 

produzidas via impressora 3D, enquanto as demais partes são confeccionadas mediante processos industriais 

tradicionais (cf. Idem, p. 10-11). 
30 Idem, p. 10.  
31 PANTELLA, Joseph J. IV. Ready, print, fire: regulating the 3D-printing revolution. Case Western Reserve 

Journal of Law, Technology and the Internet, v. 8, p. 8, 2017. HeinOnline. 
32 No mesmo sentido: COUCH, Jordan L. Additively manufacturing a better life: how 3D printing can change 

the world without changing the law cit., p. 520. 
33 A impressora 3D representa o fenômeno da “destruição criativa”, na medida em que seus efeitos disruptivos 

resultam no rompimento de estruturas econômicas tradicionais, de modo que o mercado acaba por se adapatar e 

desenvolver novas estruturas adequadas à realidade tecnológica (cf. RAJAM, Shardha; JHA, Adya. 3D printing 

– an analysis of liabilities and potential benefits within the Indian legal framework. NUJS Law Review, v. 11, n. 

3, p. 48, Jul./Sept. 2018. HeinOnline). A tecnologia da impressão 3D vem em resposta ao anseio de produção de 

bens customizados, em contraposição ao modelo de produção em massa adotado após a Guerra Fria (cf. Idem, p. 

49). 
34 Com efeito, a despeito dos potenciais benefícios econômicos na utilização da impressora 3D no âmbito 

doméstico, também existe a preocupação de que as casas dos usuários se tornem grandes “fábricas não 

reguladas” (cf. PANTELLA, Joseph J. IV. Ready, print, fire: regulating the 3D-printing revolution cit., p. 17). 
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despertado o interesse dos Estados e das empresas.35 

Entre as vantagens36 na utilização da tecnologia da impressão 3D pelo mercado e pelos 

consumidores, confiram-se aquelas listadas por Lipson e Kurman: (i) liberdade da 

complexidade inerente ao processo produtivo; (ii) liberdade quanto à variedade; (iii) 

facilidade na montagem; (iv) possibilidade da implementação de um sistema impressão por 

demanda, dispensando o tempo de espera para aquisição de produtos; (v) espaço de design 

ilimitado; (vi) desnecessidade de conhecimentos técnicos acerca de processos produtivos; 

(vii) compactação do processo produtivo; (viii) menor geração de resíduos para produção de 

cada produto;37 (ix) diversidade de matérias-primas; (x) habilidade de que os produtos sejam 

impressos com precisão e de maneira idêntica.38
 

Os seguintes fatores contribuíram para a recente39 expansão40 da tecnologia de 

impressão 3D: (i) avanços no desenvolvimento da tecnologia; (ii) computadores com maior 

capacidade de processamento; (iii) crescimento do comércio eletrônico; (iv) crescimento da 

 
35 DALY, Angela. Don’t believe the hype? cit., p. 3. 
36 A despeito das vantagens oferecidas pela tecnologia, a impressão 3D tem algumas peculiaridades que 

dificultam sua total implementação perante métodos de fabricação tradicionais, principalmente no que diz 

respeito ao tamanho dos bens produzidos, na medida em que a produção de bens de dimensões maiores depende, 

necessariamente, do tamanho da impressora utilizada (cf. COUCH, Jordan L. Additively manufacturing a better 

life: how 3D printing can change the world without changing the law cit., p. 520). 
37 Processos industriais tradicionais costumam desperdiçar até 90% da matéria-prima utilizada, enquanto a 

impressão 3D tem um grau de eficiência de mais de 90% no uso dos materiais para impressão (cf. VICARI, 

Anthony. Efficiencies of improved 3D printing inspire innovation. E&P, n. 2, 2014. Disponível em: 

http://www.epmag.com/item/Efficienciesimproved-3-D-printing-inspire-innovation_127238. Acesso em: 20 nov. 

2018). 
38 LIPSON, Hod; KURMAN, Melba. Fabricated: the new world of 3D printing. New Jersey: John Wiley, 2013. 
39 Não se desconhece que em 1980 já existiam impressoras 3D para utilização em escala industrial, as quais eram 

empregadas, precipuamente, para impressão de plástico, metal, vidro e cerâmica. O aspecto revolucionário da 

tecnologia reside no fato de que, em razão de seu desenvolvimento ao longo dos anos, viabilizou-se o uso de 

diversas matérias-primas para impressão de bens, tais como titânio, cartilagem humana e nylon (cf. LYNCH, 

Michael. Fashion nightmare: the future of consumer 3-D printing and online counterfeiting in the fashion 

industry. Arizona State University Sports and Entertainment Law Journal, v. 5, n. 1, p. 119-120, Fall 2015. 

HeinOnline). No mesmo sentido: RAJAM, Shardha; JHA, Adya. 3D printing – an analysis of liabilities and 

potential benefits within the Indian legal framework cit., p. 67. HeinOnline. 
40 A expansão da impressora 3D – principalmente impressoras 3D de baixo custo – também decorre do fato de 

que diversas patentes relacionadas à tecnologia expiraram recentemente (cf. BANWATT, Paul. Law in the 

making; the 3D printing law blog. Landslide, v. 6, n. 4, p. 46, Mar./Apr. 2014. HeinOnline). No ano de 2014, 

uma importante patente referente ao principal componente do processo produtivo da impressão 3D expirou 

(produção de peças por sinterização seletiva), o que leva a crer que a tecnologia poderá se desenvolver de 

maneira ainda mais expressiva nos próximos anos (cf. LEWIS, Anne. The legality of 3D printing: how 

technology is moving faster than the law. Tulane Journal of Technology and Intellectual Property, v. 17, p. 317, 

2014. HeinOnline). A título de exemplo, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2014, 225 patentes 

expiraram, e 16 patentes fundamentais para o processo de impressão em três dimensões (extrusão de material, 

fusão de cama em pó, fotopolimerização em tanque) expiraram nos anos de 2013 e 2014. Portanto, embora o 

conceito da tecnologia seja relativamente antigo, somente agora, com a expiração das patentes, tornou-se 

possível sua popularização (cf. HORNICK, John F. How patents die: expiring 3D printing patents. Robotics 

Business Review, 2016. Disponível em: http://tinyurl.com/hb8hon3. Acesso em: 18 ago. 2019). 
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demanda por produtos impressos em três dimensões.41
 

A tecnologia da impressão 3D está inserida no contexto do setor industrial de 

fabricação aditiva, cujas características principais estão associadas aos seguintes fatores: (i) 

habilidade para produção rápida de protótipos; (ii) diminuição dos custos associados à 

complexidade dos produtos; (iii) diminuição dos custos para produção de bens em baixa 

escala; (iv) potencial de personalização de produtos;42-43 (v) produção de bens impossíveis de 

serem produzidos mediante a utilização de processos de fabricação tradicionais.44 É 

justamente no método para produção do bem que reside a grande diferença entre o processo 

produtivo tradicional e a impressão 3D.  

Com efeito, o processo produtivo tradicional faz uso, em síntese, de dois métodos: (i) 

o método subtrativo, em que a produção tem como fundamento a remoção de partes da 

matéria-prima até a obtenção da forma desejada (semelhante ao procedimento adotado para 

elaboração de esculturas); e (ii) utilização de moldes ocos, de modo que o bem é produzido 

mediante a injeção de substância maleável no molde. Após a solidificação da substância, o 

molde é retirado. A impressora 3D, por sua vez, está inserida no contexto da produção aditiva: 

o bem é produzido camada por camada sucessivamente, mediante o emprego de um bico 

injetor que despeja a substância em estado sólido ou fundido, de maneira que camadas são 

impressas sucessivamente até a produção final do bem.45 

A tecnologia da impressora 3D também permite a simplificação de cadeias 

econômicas de produção, na medida em que não demandará a participação de outras empresas 

no ciclo produtivo dedicadas à fabricação de componente específico do produto. A fabricação 

de um bem poderá ser concentrada na empresa detentora da impressora 3D e do arquivo 

digital imprimível, de forma que a relação comercial entre empresas poderá ser reduzida 

àquelas dedicadas ao fornecimento de matéria-prima, à venda da impressora 3D e à 

disponibilização do software para elaboração do arquivo digital imprimível ou para 

funcionamento da impressora 3D. 

Também é possível que o modelo de negócio escolhido pela empresa não demande a 

 
41 EBRAHIM, Tabrez Y. 3D printing: digital infringement & digital regulation. Northwestern Journal of 

Technology and Intellectual Property, v. 14, n. 1, p. 48, 2016. HeinOnline. 
42 SCHNEIDER, Tom et al. 3D printing: perceptions, risks, and opportunities, Nov. 4, 2014, p. 5. Disponível 

em: https://ssrn.com/abstract=2533681 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2533681. Acesso em: 20 abr. 2019. 
43 No mesmo sentido: REDDY, Preeta. The legal dimension of 3D printing: analyzing secondary liability in 

additive layer manufacture. Columbia Science and Technology Law Review, v. 16, n. 1, p. 229, Fall 2014. 

HeinOnline. 
44 PANTELLA, Joseph J. IV. Ready, print, fire: regulating the 3D-printing revolution cit., p. 8.  
45 HOLBROOK, Timothy Richard; OSBORN, Lucas S. Digital patent infringement in an era of 3D printing. 

(November 2, 2014). UC Davis Law Review, v. 48, p. 1329, 2015; Emory Legal Studies Research Paper, n. 14-

321. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2483550. Acesso em: 7 jun. 2019 
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aquisição de uma impressora 3D, mas apenas o programa de computador ou o arquivo digital 

com a representação do objeto a ser impresso. Nessa hipótese, poderão surgir dúvidas sobre a 

correta qualificação jurídica da relação estabelecida com a empresa proprietária da impressora 

3D: se industrialização por encomenda ou prestação de serviço. 

Embora no mercado de impressão 3D existam dois modelos de negócios mais comuns 

(produção de bens e prestadores de serviços), outro modelo de negócio relativamente novo 

está ganhando força, qual seja marketplace de arquivos digitais para impressão, consistente 

em uma plataforma de compartilhamento, em que um indivíduo pode adquirir arquivos 

digitais imprimíveis, os quais podem ser impressos pelo próprio usuário ou por um terceiro 

prestador do serviço de impressão em três dimensões.46 

Com efeito, sites de compartilhamento47 de arquivos digitais permitem o upload, o 

compartilhamento e o download de arquivos digitais instantaneamente, fenômeno semelhante 

àquele experimentado quando do compartilhamento de músicas no formato MP3. Com isso, 

tem-se o fortalecimento da comunidade “faça você mesmo” (Do-It-Yourself, também 

conhecida pela sigla “DIY”) e, consequentemente, do compartilhamento constante de 

arquivos digitais pelo mundo. Nesse sentido, sites de financiamento coletivo lançaram 

campanhas para reduzir o custo de aquisição de impressoras 3D, para que cada vez mais 

indivíduos tenham acesso à tecnologia.48 

Portanto, a impressão 3D propicia que consumidores participem do processo 

produtivo mediante a utilização de arquivos digitais compartilhados on-line, subvertendo a 

lógica do processo de produção tradicional e da cadeia de valor do setor varejista.49 Nessa 

perspectiva, a tecnologia da impressão 3D tem o potencial de alterar profundamente o 

processo produtivo e o ambiente de negócios, tendo em vista que diversas pessoas obtêm 

acesso a ferramentas de design e produção.50 

Conforme será detalhadamente demonstrado no Capítulo 1 do presente trabalho, um 

simples diretório repleto de arquivos digitais de diversos bens e um site de compartilhamento 

 
46 HOERNER, Jason; CHANGTOR, Chanin. 3-D printing and potential income characterization issues. Tax 

Notes, May 26, p. 945-946, 2014. 
47 O compartilhamento de arquivos digitais para impressão de bens poderá se assemelhar ao fenômeno do 

compartilhamento de músicas e filmes quando da popularização das redes peer-to-peer, de modo que poderá 

gerar repercussões ainda mais graves relacionadas à violação de direitos autorais e de propriedade intelectual (cf. 

Yanisky-Ravid, Shlomit, and Kenneth S. Kwan. “3D Printing the Road Ahead: The Digitization of Products 

When Public Safety Meets Intellectual Property Rights – A New Model.” Cardozo Law Review, vol. 38, no. 3, 

February 2017, p. 937. HeinOnline). 
48 EBRAHIM, Tabrez Y. 3D printing: digital infringement & digital regulation cit., p. 39. 
49 MENDIS, Dinusha. Clone Wars Episode II – The Next Generation: the copyright implications related to 3D 

printing and computer-aided design (CAD) files. Law, Innovation and Technology, v. 6, n. 2, p. 265, Dec. 2014. 

HeinOnline. 
50 Idem, p. 265. 
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de arquivos têm o potencial de substituir fábricas, armazéns, infraestrutura de logística e 

vitrines.51 

Em síntese, portanto, existem duas maneiras obter produtos com a tecnologia da 

impressão 3D: no âmbito doméstico ou um prestador de serviço de impressão 3D. E, tratando-

se de um prestador de serviço de impressão 3D, é possível utilizar um prestador tradicional ou 

uma plataforma on-line.52 

As breves considerações acima permitem concluir que o surgimento da impressão 3D 

tem o potencial de trazer mudanças fundamentais nos modelos de negócios relacionados à 

produção e distribuição de bens, mormente diante do fato de que propicia o descontrole e a 

descentralização53 do processo de produção tradicional.54 

O potencial disruptivo e revolucionário da impressora 3D, no que tange à produção de 

bens a partir de modelos digitais, é comparado aos impactos trazidos pela Internet com 

relação à disseminação de informações.55 

Com efeito, antes do advento da Internet, a criação e a produção demandavam 

infraestrutura comercial, e, embora a produção fosse relativamente barata, era necessária a 

existência de uma rede comercial para que o conteúdo fosse distribuído em larga escala.56 

O contexto comercial mencionado foi profundamente alterado com o surgimento da 

Internet, que trouxe, em síntese, duas grandes mudanças que modificaram a dinâmica do ciclo 

produtivo: (i) o fortalecimento das mídias digitais propiciou a separação dos atos de criação 

com relação aos atos de produção e distribuição de bens.57 De fato, mesmo na aquisição de 

bens em mídia física, o consumidor não se torna, automaticamente, titular dos direitos 

autorais do bem contido no suporte físico.58 O surgimento das mídias digitais revigorou a 

percepção de que os direitos autorais não se confundem com seu suporte físico; (ii) a 

democratização da distribuição de conteúdo. Logística e infraestrutura industrial tornaram-se 

desnecessárias para a distribuição de conteúdo digital, e tal distribuição é viabilizada, 

 
51 BREAN, Daniel Harris. Asserting patent to combat infringement via 3D printing: it’s no “use”. Fordham 

Intell. Prop. Media & Ent. L.J., v. 23, p. 771 e 781, 2013. 
52 VAROTSIS, A. B. The state of online 3D printing cit., p. 50. 
53 A produção descentralizada de bens propiciada pela impressão 3D dá azo ao surgimento do denominado 

“prosumidor”, isto é, o consumidor que, ao mesmo tempo, também é produtor, possuindo os meios para a 

produção dos bens que deseja (cf. BOGDANOV, D. E. 3D printing technology as a trigger for the fourth 

industrial revolution: new challenges to the legal system cit., p. 253). 
54 Idem, p. 250. 
55 LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 461. 
56 Idem, p. 468. 
57 Idem, p. 469.  
58 Idem, p. 470.  
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inclusive, sem perda de qualidade e, em tese, sem custos adicionais.59 Além disso, reforça-se a 

ideia de que o bem deixa de ser escasso, uma vez que qualquer indivíduo pode copiá-lo e 

distribuí-lo.60  

Tal como a Internet,61 a impressora 3D reduz os custos de produção e distribuição de 

bens, assim como permite a separação entre o conteúdo informacional do arquivo digital e a 

produção do bem a que se refere tal arquivo digital. Em um futuro não tão distante, com um 

simples clique, os indivíduos poderão baixar um arquivo digital em determinado site e 

imprimir o objeto almejado, cujo maior custo envolvido corresponderá à matéria-prima para 

produção do bem.62 

A impressora 3D se vale das funcionalidades oferecidas pela Internet, como a 

diminuição dos custos de criação, produção e distribuição. Além disso, funda-se na separação 

entre criação e distribuição, já que o criador não precisa distribuir para atingir o mercado 

consumidor, enquanto o distribuidor atua independentemente de criar o bem vendido.63 

Diante das facilidades inerentes às novas tecnologias, em vez de produzirem bens em 

determinado local e, posteriormente, enviarem para seus consumidores ao redor do mundo, as 

empresas podem apenas compartilhar o arquivo digital via Internet e utilizar impressoras 3D 

para produzir os bens localmente em pequenos lotes.64 Nesse contexto, a separação do ato de 

criação no tocante à reprodução e distribuição implica a redução significativa dos custos 

destes dois últimos.65A tecnologia da impressão 3D pode alterar o cenário industrial 

contemporâneo, na medida em que deixam de ser necessárias a instalação e a manutenção de 

fábricas em jurisdições de baixo custo de produção, tal como adotado no modelo industrial 

 
59 Idem, p. 470. 
60 Idem, p. 470. 
61 A despeito de os impactos da impressora 3D na sociedade serem semelhantes àqueles sentidos quando do 

advento do computador e da internet, as tecnologias não se confundem. Em verdade, a impressão 3D é uma 

tecnologia de propósito geral para produção de bens, de modo que seu impacto será sentido de maneira mais 

intensa (cf. DESAI, Deven R.; MAGLIOCCA, Gerard N. Patents, meet napster: 3D printing and the digitization 

of things. Georgetown Law Journal, v. 102, n. 6, p. 1695, Aug. 2014. HeinOnline). No ano de 2013, a empresa 

Goldman Sachs produziu o relatório “The Search for Creative Destruction”, em que a impressora 3D foi listada 

entre as oito tecnologias que têm o potencial de alterar a percepção acerca das limitações e capacidades 

humanas. Em contrapartida, o relatório pontuou que, diante do fato de que a tecnologia da impressão 3D pode 

resultar em profundas alterações dos processos industriais tradicionais, setores da indústria terão que se adaptar, 

sob pena de desaparecerem (cf. BOGDANOV, D. E. 3D printing technology as a trigger for the fourth industrial 

revolution: new challenges to the legal system cit., p. 240; Cf. 

https://www.goldmansachs.com/investorrelations/financials/archived/annual-reports/2013-annual-report-

files/search.pdf. Acesso em: 15 mar. 2019). 
62 LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 462.  
63 LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 461.  
64 LUND, Susan; MANYIKA, James. How digital trade is transforming globalisation. E15Initiative. Geneva: 

International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum, 2016. p. 3. 

Disponível em: www.e15initiative.org/. Acesso em: 7 set. 2019. 
65 LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 511.  
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atual. Ao transformar consumidores em fabricantes e viabilizar a personalização de produtos, 

a tecnologia da impressão 3D permite a eliminação dos custos de distribuição e torna 

desnecessária a manutenção de grandes estoques, o que minimiza os custos e diminui as 

perdas de produtos, bem como permite que os consumidores personalizem seus produtos. 

Nesse cenário, o valor econômico da propriedade intelectual subjacente ao bem será superior 

ao valor econômico para sua produção, o que desafia as premissas que fundamentam a 

legislação tributária vigente. No caso da tecnologia da impressão 3D, é possível que empresas 

deixem de fabricar os produtos, dedicando seus negócios à elaboração e compartilhamento de 

arquivos digitais para utilização em impressoras 3D.66 

Trata-se, portanto, de tecnologia com o potencial de resultar em profunda mudança do 

paradigma das cadeias de fornecimento,67 tendo em vista seu potencial de fazer com que a 

produção de bens volte a ser realizada em países desenvolvidos diretamente na fonte.68  

Sob a perspectiva econômica, trata-se de mercado que vem crescendo de maneira 

expressiva nos últimos anos e apresentando projeções promissoras, a despeito de, em termos 

globais e proporcionais, representar pequena parcela das operações relacionadas a bens e 

serviços.69-70 No relatório Measuring the Digital Transformation: a Roadmap for the Future, 

 
66 OLMOS, Luis. Part one: the anti-BEPS Package, its impact on European tax law and policy in the Era of 

Global Tax Law. Chapter 5: BEPS, 3D printing and the evolution of the manufacturing industry cit., p. 4. 
67 Em razão da democratização e da comoditização viabilizadas pela tecnologia da impressão 3D, as cadeias de 

fornecimento e os fluxos de comércio existentes sofrerão grandes mudanças, gerando, inclusive, grande impacto 

ambiental, tendo em vista a diminuição ou total desnecessidade de longas distâncias para o transporte dos bens. 

Países em desenvolvimento poderão adquirir capacidade para produção industrial, enquanto, em países 

desenvolvidos, o mercado poderá diminuir os custos mediante a impressão local de bens (cf. OSBORN, Lucas S. 

3D printing technology’s capabilities and effects cit., p. 18). 
68 MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew. From the maker movement to the 3D printing 

era: opportunities and challenges. In: MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew (ed.). 3D 

printing and beyond: intellectual property and regulation. Cheltenham and Northampton, MA.: Edward Elgar 

Publishing, 2019. p. 23-24. 
69 Nesse sentido, vale destacar que, em agosto de 2013, a United States Patent and Trademark Office, órgão 

responsável pelo registro de marcas e patentes nos Estados Unidos, recebeu mais de 6.800 pedidos de aplicação 

de patente relacionados à tecnologia da impressão 3D desde o ano de 2003 (cf. STEWART, Gary N. Three-

dimensional world in a two-dimensional patent system: 3D printing and the importance of claiming CAD files. 

West Virginia Law Review, v. 118, n. 1, p. 485, Fall 2015. HeinOnline; Cf. WEE, Heesun. The “Gold Rush” for 

3-D printing patents. CNBC, Aug. 15, 2013. Disponível em: http://www.cnbc.com/id/100942655#. Acesso em: 

21 mar. 2020). No ano de 2013, o número de patentes no mundo relacionadas à tecnologia de impressão 3D 

moderna ultrapassava o montante de 9000 (cf. RAMALHO, Ana. Impressão 3D, direito de autor e outros direitos 

de propriedade intelectual (3D Printing, Copyright, and Other Intellectual Property Rights). Revista de Direito 

Intellectual, v. II, , p. 3, out. 2015. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2723981. Acesso em: 1.º dez. 2019; 

cf. UK Intellectual Property Office. 3D printing: a patent overview, p. 6 e ss., nov. 2013. Disponível em: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445232/3D_Printing_Report.pdf. 

Acesso em: 1.º dez. 2019). 
70 Os dados econômicos relativos à expansão do mercado relacionado à impressora 3D podem ser consultados 

em: MAIER, Juergen. Made Smarter: Review 2017. Disponível em: 

https://www.gov.uk/government/publications/made-smarter-review. Acesso em: 22 nov. 2019; THE 

ECONOMIST. The printed world, Feb. 10, 2011. Disponível em: http://www.economist.com/node/1 8114221 

[http://perma.cc/JV8J-73DM]. Acesso em: 20 nov. 2019; STEWART, Gary N. Three-dimensional world in a 
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publicado pela OCDE, foi analisada a difusão da tecnologia da impressão 3D em vários 

setores da economia, oportunidade em que foi constatada sua utilização de maneira mais 

incisiva no setor de maquinários e equipamentos elétricos, produtos de metal, químico e 

industrial, com uso predominante por grandes empresas.71 

Assim, embora a impressora 3D tenha sido inicialmente concebida para a 

prototipagem rápida, já se têm notícias de que algumas indústrias estão utilizando a tecnologia 

para produção de bens complexos, tais como turbinas de jatos e motores de foguete, tendo em 

vista que a impressora 3D replica o objeto de maneira exata em todas as “impressões”, 

reduzindo, assim, a margem de erro tolerável para produção de bens.72 

Nos últimos anos, também é possível verificar que o mercado está se adaptando à nova 

tecnologia. Enquanto alguns setores industriais estão se inserindo no contexto da impressora 

3D, outras empresas dedicadas à impressão 3D diretamente ao consumidor final estão 

 
two-dimensional patent system: 3D printing and the importance of claiming CAD files cit., p. 485; 

COLUMBUS, Louis. Roundup of 3D printing market forecasts and estimates. Forbes, Aug. 9, 2014. Disponível 

em: http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/08/09/roundup-of-3dprinting-market-forecasts-and-

estimates-2014/. Acesso em: 24 nov. 2019; MCMULLEN, Katie Fleschner. Worlds collide when 3D printers 

reach the public: modeling a digital gun control law after the Digital Millenium Copyright Act. Michigan State 

Law Review, v. 2014, n. 1, p. 192, 2014. HeinOnline; THE ECONOMIST. 3D Printing Scales Up., Sept. 7, 2013. 

Disponível em: http://www.economist. co m/news/technology-quarterly/2 1584447 -digitalmanufacturing-there-

lot-hype-around-3d-printing-it-fast. Acesso em: 20 nov. 2019; VAROTSIS, A. B. The state of online 3D printing 

cit., p. 51; MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. Disruptive technologies: advances that will transform life, 

business, and the global economy, p. 105, 2013; COHEN, D.; SARGEANT, M.; SOMERS, K. 3-D printing 

takes shape. McKinsey Quarterly, [s. l.], n. 1, p. 40, 2014. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=102092426&lang=pt-

br&site=ehost-live&scope=site. Acesso em: 19 nov. 2019; MANYIKA, James et al. Disruptive technologies: 

advances that will transform life, business, and the global economy. Mckinsey Quarterly, May, 2013. Disponível 

em: http://www.mckinsey.com/insights/businesstechnology/disruptivetechnologies. Acesso em: 22 nov. 2019; 

LAMBRECHTS, Bob. 3D printing and why lawyers should care. The Journal of the Kansas Bar Association, v. 

88, n. 2, p. 29, Feb. 2019; PRICEWATERHOUSECOOPERS. 3D Printing comes of age in US industrial 

manufacturing. 2016. Disponível em: https://www.pwc.com/us/en/industrial-products/publications/assets/pwc-

next-manufacturing-3d-printing-comes-of-age.pdf. Acesso em: 11 fev. 2020. No Brasil, a adoção da tecnologia 

ainda está em seu estágio inicial, e as principais instituições dedicadas à sua utilização e promoção são 

makerspaces e fablabs, as quais se constituem como pequenos espaços de trabalho comunitários onde é 

estimulado o desenvolvimento da tecnologia (cf. WOODSON, Thomas; ALCANTARA, Julia Torres; 

NASCIMENTO, Milena Silva. Is 3D printing an inclusive innovation?: an examination of 3D printing in Brazil. 

Technovation, The International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology 

Management, v. 80-81, p. 57, 2019). Ao que parece, o governo brasileiro parece ainda não estar focado no 

desenvolvimento de novas tecnologias que podem revolucionar o processo de produção de bens, tal como a 

impressora 3D (cf. Idem, p. 58). A instituição pública brasileira que está à frente da tecnologia é o Centro de 

Tecnologia da Informação (CTI) Renato Archer, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Já se tem notícia de que o CTI realizou diversas cirurgias utilizando a impressora 3D para a fabricação 

de crânios, destacando-se a impressão de um novo crânio para uma mulher que sofreu um acidente de moto e o 

uso de um modelo de crânio do paciente para preparar os médicos para a cirurgia (cf. Idem, p. 54-62; cf. Medical 

first in Brazil: 3D printed titanium skull successfully implanted in 23-year-old woman, 2015. Disponível em: 

http://www.3ders.org/articles/20150603-medical-first-in-brazil-3d-printed-titanium-skull-successfully-

implantedin-23-year-old-woman.html. Acesso em: 2 mar. 2018; KRASSENSTEIN, Eddie. 3D printing saves the 

life of a newborn with cloverleaf skull syndrome in Brazil. Disponível em: https://3dprint.com/48390/cloverleaf-

skull-syndrome/. Acesso em: 12 jan. 2018. 
71 OECD. Measuring the digital transformation: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 49. 
72 LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 472.  
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diminuindo suas operações.73 Projetos entre indústrias e empresas de impressão 3D orientadas 

para o consumidor estão começando a surgir.74 A título de exemplo, cite-se a parceria entre a 

empresa Hersheys e a 3D Systems para permitir a impressão de chocolates75. 

A utilização da impressora 3D também suscita dúvidas acerca da geração de valor do 

produto impresso, na medida em que o arquivo digital imprimível e o programa de 

computador têm valor econômico mais relevante em comparação à matéria-prima utilizada 

para impressão do produto. 

O arquivo digital passa a ter mais valor econômico76 em relação ao próprio bem 

tangível, e, com a utilização da Internet, qualquer arquivo digital pode ser armazenado, 

compartilhado, transferido e modificado com facilidade. Nesse contexto, ter o arquivo digital 

será mais vantajoso do que adquirir o bem tangível, porquanto o proprietário do arquivo 

digital poderá imprimir quantas cópias desejar.77
 

De fato, a tecnologia desafia o principal fundamento da economia atual, qual seja a 

valoração econômica baseada na relação entre oferta e demanda e na ideia de escassez de 

bens,78 pois, para diversos tipos de bens, a impressão 3D poderá implicar a inexistência de 

escassez.79-80 

O valor econômico do bem, atrelado à propriedade intelectual para sua concepção, 

deixa de estar subjacente ao controle do processo produtivo – visto que qualquer indivíduo 

 
73 DALY, Angela. Don’t believe the hype? cit., p. 10. 
74 Idem, ibidem. 
75 BUHR, Sarah. Hershey’s chocolate 3D printed whips up any sweet design you want. Tech Crunch, 16 Sept. 

2015. 
76 Com a impressão 3D, estima-se que haja queda na demanda por produtos tangíveis, na medida em que, 

possuindo o arquivo digital, o consumidor pode imprimir em sua impressora 3D no âmbito doméstico. Sob essa 

perspectiva, os arquivos digitais têm maior conteúdo econômico, ou, ao menos, tornam-se uma commodity 

negociável, sendo possível que, a longo prazo, substituam os próprios bens tangíveis (cf. HORNICK, John. 3D 

printing and IP rights: the elephant in the room. Santa Clara Law Review, v. 55, n. 4, p. 804, 2015. HeinOnline). 
77 OSBORN, Lucas S. 3D printing technology’s capabilities and effects cit., p. 17. 
78 De fato, a economia tradicional é baseada na escassez: a mensuração econômica de bens e serviços é feita com 

base nos recursos usados para sua produção e prestação, de modo que, quanto maior a quantidade de recursos 

utilizados, maior o preço a ser pago para aquisição de determinado bem ou serviço (cf. LEMLEY, Mark A. IP in 

a world without scarcity cit., p. 466). Em síntese, a economia pode ser analisada sob a perspectiva de duas 

curvas: enquanto a curva de oferecimento de bens sobe à medida em que os recursos são escassos, a curva da 

demanda desce diante da escassez de dinheiro para sua aquisição. Em geral, o mercado se desenvolve quando as 

duas curvas se encontram, o que implica dizer que existe uma relação harmônica entre custo de produção e 

capacidade econômica dos consumidos para que os negócios possam se desenvolver de maneira lucrativa (cf. 

LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 466). No entanto, a economia da informação não 

funciona da mesma forma, haja vista que a informação é um bem público cujo consumo não impede que seja 

utilizada, igual e contemporaneamente, por outros indivíduos. Além disso, o custo marginal para produção de 

informação é próximo de zero, embora existam custos envolvidos – ainda que reduzidos – para a produção do 

suporte físico que veicula a informação (cf. LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 467). 
79 LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 461.  
80 Guardadas as devidas proporções, a inexistência de escassez de bens propiciada pela impressão 3D provoca 

mudanças paradigmáticas na economia, tais como aquelas experimentadas no declínio da econômica agrária e a 

ascensão da economia industrial (cf. Idem, p. 465). 
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pode imprimir o bem com uma impressora 3D –, deslocando-se para o próprio arquivo 

digital.81-82-83
 

E, diante do fato de que impressoras 3D cada vez mais desenvolvidas estão se 

tornando acessíveis para o mercado consumidor, em última instância, não existirão diferenças 

relevantes entre possuir o arquivo digital e o próprio bem tangível.84 

Os impactos da impressora 3D também poderão ser sentidos no âmbito social,85-86-87 

tendo em vista que poderão resultar na perda de postos de trabalho no setor industrial, de 

modo que, mesmo que não implique um longo período de aumento do índice de 

desemprego,88 poderá ocasionar um período de transição e adaptação dos trabalhadores para o 

setor de serviços e de tecnologia.89-90 

 
81 OSBORN, Lucas S. 3D printing technology’s capabilities and effects cit., p. 19. 
82 Tanto é assim que, entre as diversas áreas que sofrerão os impactos da tecnologia, estima-se que o caráter 

disruptivo será marcante no âmbito do direito, principalmente no que diz respeito à legislação de propriedade 

intelectual (cf. OSBORN, Lucas S. Conclusion. 3D Printing and Intellectual Property. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2019. p. 228). 
83 No mesmo sentido: COLLIN, Pierre; COLIN, Nicolas. Task force on taxation of the digital economy. Report 

to the Minister for the Economy and Finance, the Minister for Industrial Recovery, the Minister Delegate for the 

Budget and the Minister Delegate for Small and Medium-Sized Enterprises, Innovation and the Digital 

Economy. Ministere de L’economie et des Finances, 2013. p. 1). Esse é o motivo pelo qual se acredita que as 

novas tecnologias não estão limitadas apenas a um segmento da economia, de modo que têm o potencial de 

alterar profundamente a economia contemporânea tradicionalmente concebida (cf. Idem, p. 3). 
84 HOLBROOK, Timothy Richard; OSBORN, Lucas S. Digital patent infringement in an era of 3D printing cit., 

p. 1323. 
85 Importante questionamento decorrente do advento das novas tecnologias, tal como a impressão 3D, é o 

seguinte: em que medida o desenvolvimento tecnológico e o forte crescimento da produtividade gerará maior 

quantidade de riqueza ou mais desemprego e desigualdade social? (cf. PRISECARU, Petre. Challenges of the 

fourth industrial revolution. Knowledge Horizons – Economics, v. 8, n. 1, p. 58, 2016). 
86 A tecnologia da impressão 3D pode permitir o desenvolvimento da denominada economia circular, tendo em 

vista que: (i) tem o potencial de alterar a sistemática atual das cadeias de fornecimento, favorecendo a produção 

local em pequena escala economicamente viável; (ii) já existe a tecnologia adequada para coleta e processamento 

de resíduos plásticos em matéria-prima para impressoras 3D; e (iii) os fluxos de resíduos podem fornecer 

plástico como matéria-prima em qualidade e quantidade suficientes (cf. GARMULEWICZ, Alysia; HOLWEG, 

Matthias; VELDHUIS, Hans; YANG, Aidong. Disruptive technology as an enabler of the circular economy: 

what potential does 3D printing hold?. California Management Review, v. 60, n. 3, p. 125, May 2018). 
87 A despeito dos potenciais benefícios da tecnologia, existem estudos reconhecendo que as impressoras 3D 

podem aumentar os riscos de doenças respiratórias, cardiovasculares e oncológicas, na medida em que, durante o 

processo de impressão, emitem substâncias gasosas nocivas (cf. BOGDANOV, D. E. 3D printing technology as 

a trigger for the fourth industrial revolution: new challenges to the legal system cit., p. 245). 
88 Por outro lado, vale destacar o estudo realizado pela consultoria do Grupo McKinsey, no sentido de que o 

surgimento da Internet resultou na criação aproximada de três vezes mais empregos em comparação aos postos 

de trabalho perdidos (cf. LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 512; Cf. RAUSAS, Matthieu 

Pélissié du et al. Internet matters: the net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity. Mckinsey Global 

Inst., v. 3, May 2011. Disponível em: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/internet_matters. Acesso em: 22 nov. 2019). 
89 LEMLEY, Mark A. IP in a world without scarcity cit., p. 512.  
90 Nesse sentido, estima-se que a tecnologia impactará setores da economia tradicionalmente presentes nas 

operações comerciais, tais como os cargos de vendedores e caixas, os quais são as duas maiores profissões nos 

Estados Unidos, correspondendo a 4,5 millhões e 3,5 milhões, respectivamente. Cargos vinculados a ciclos de 

fornecimento, tais como os setores de logística, totalizam 2,5 milhões de postos de trabalho. E, somando os 

cargos mencionados, trata-se de profissões que correspondem a 7% da força de trabalho dos Estados Unidos (cf. 

WOODSON, Thomas; ALCANTARA, Julia Torres; NASCIMENTO, Milena Silva. Is 3D printing an inclusive 
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Sem prejuízo quanto ao potencial de profunda alteração da sistemática tradicional de 

produção e distribuição de bens, vale destacar que “[...] existem barreiras significativas que 

impedem a tecnologia de ter um amplo impacto sobre a sociedade”.91 

Com efeito, em seu atual estágio de desenvolvimento, a impressora 3D apresenta 

obstáculos relevantes à sua implementação em total substituição aos métodos tradicionais de 

produção, tais como: (i) dificuldades para produção em massa; (ii) conhecimentos específicos 

para operar a tecnologia; (iii) altos custos referentes às etapas anteriores e posteriores à 

impressão em relação ao custo total para impressão; (iv) a tecnologia apresenta melhor 

desempenho para produção de bens personalizados; (v) a maioria das partes e peças utilizadas 

em processos de fabricação não demandam personalização, de modo que a tecnologia teria 

que competir com métodos de fabricação desenvolvidos e já utilizados para produção em 

larga escala.92 

Diante de tais dificuldades, é possível que a impressora 3D não venha a substituir por 

completo os métodos tradicionais de produção e distribuição de bens, mas, sim, constitua-se 

como uma nova ferramenta passível de ser utilizada para complementar os processos de 

fabricação já conhecidos. 93 

Sob a perspectiva jurídica, por sua vez, as operações com impressoras 3D são 

complexas, na medida em que podem envolver a transferência de componentes tangíveis e 

intangíveis. A depender dos termos do negócio jurídico firmado, a operação pode envolver a 

transferência de propriedade do produto físico, do software utilizado para executar o sistema, 

bem como a eventual prestação de serviços. E, nas situações em que a operação envolve a 

transferência ou cessão de diversos bens – tangíveis e/ou intangíveis –, é necessário analisar 

tal operação de maneira segregada, embora a legislação não seja clara quanto à alocação da 

receita auferida nesse contexto.94 

Conforme assevera Tathiane Piscitelli, “A tributação da economia digital envolve a 

imposição de ônus sobre diversas atividades e transações que se verificam pelo uso maciço da 

 
innovation?: an examination of 3D printing in Brazil cit., p. 54-62; Cf. Bureau of Labor Statistics, 2016. National 

Occupational Employment and Wage Estimates, May 2015. Disponível em:  

https://www.bls.gov/oes/current/oes_nat.htm#41-0000. Acesso em: 19 nov. 2019). 
91 WOODSON, Thomas; ALCANTARA, Julia Torres; NASCIMENTO, Milena Silva. Is 3D printing an 

inclusive innovation?: an examination of 3D printing in Brazil cit., p. 54. 
92 HOLWEG, Matthias. The limits of 3-D printing. Harvard Business Review, 2015. Disponível em: 

https://hbr.org/2015/06/the-limits-of-3d-printing#. Acesso em: 4 ago. 2020. 
93 Idem, ibidem. 
94 HOERNER, Jason; CHANGTOR, Chanin. 3-D printing and potential income characterization issues cit., p. 

946. 
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Internet, que expandiu as possibilidades de realização de operações comerciais”,95 abrangendo 

as operações com bens e serviços digitais, bem como disponibilização de conteúdo por outras 

plataformas (v.g., streaming, computação em nuvem). 

O presente trabalho enfrentará questão extremamente relevante no âmbito da 

economia digital, qual seja a possibilidade de um bem digital ser juridicamente qualificado 

como mercadoria, levando em consideração a constatação pragmática de que nas operações 

com tais bens digitais (v.g., software), por via de regra, não há transferência de sua 

titularidade, mas, sim, mera cessão de direitos via contratos de licença de uso e/ou 

comercialização, com as restrições jurídicas que lhes são inerentes.96 

O potencial97 disruptivo da impressora 3D não diz respeito apenas ao setor tecnológico 

e seus impactos no setor industrial, mas, igualmente, à aplicabilidade ou não da legislação 

atualmente vigente,98 haja vista o desafio trazido pela impressão 3D, qual seja a digitalização 

de produtos tangíveis.99 

Tanto é assim que o potencial disruptivo da tecnologia da impressão 3D impacta até 

mesmo as discussões relacionadas à reforma tributária do sistema brasileiro, na medida em 

que a disfuncionalidade do sistema atual traz dificuldades à sua aplicação no contexto das 

novas tecnologias, o que, consequentemente, cria um indesejável ambiente de insegurança 

jurídica prejudicial ao crescimento da economia.100  

Diante do exposto, verifica-se a importância do estudo das incidências tributárias no 

âmbito da impressão 3D, tendo em vista que os impactos tributários podem afetar a eficiência 

e o retorno de investimentos, principalmente levando em consideração que a tecnologia 

desafia as premissas da legislação vigente, já que editada à luz da economia contemporânea 

 
95 PISCITELLI, Tathiane. Tributação indireta da economia digital: o Brasil está pronto para aderir às orientações 

da OCDE?. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, ano 37, n. 43, p. 531, 2.º sem. 2019. 
96 PISCITELLI, Tathiane. Tributação indireta da economia digital: o Brasil está pronto para aderir às orientações 

da OCDE? cit., p. 534-535. 
97 Embora seja, em tese, revolucionária e disruptiva, tanto no aspecto do método de produção de bens quanto no 

aspecto da aplicação da legislação, não se ignora o fato de que, na prática, a tecnologia parece não estar 

alcançando todo o seu potencial em razão dos atores envolvidos nas operações e de sua aceitação limitada pelos 

consumidores médios (cf. DALY, Angela. Don’t believe the hype? cit., p. 1). De fato, a experiência empírica 

demonstra que a impressão 3D ainda não revelou seu total potencial disruptivo para a legislação e a sociedade, o 

que, entretanto, não altera o fato de que, inegavelmente, no plano teórico já é possível constatar o seu potencial 

disruptivo e revolucionário (cf. Idem, p. 12). 
98 Ainda que a impressão 3D possa abrir uma caixa de Pandora no que diz respeito à aplicação da legislação, a 

baixa utilização, até o momento, da impressora 3D por destinatários finais, bem como o real interesse do setor 

industrial em integrar a impressora 3D no ciclo produtivo, trazem incertezas quanto ao real impacto da 

tecnologia (cf. DALY, Angela. Don’t believe the hype? cit., p. 3). 
99 DESAI, Deven R.; MAGLIOCCA, Gerard N. Patents, meet napster: 3D printing and the digitization of things 

cit., p. 1692. 
100 Sobre o tema, confira-se: VEITZMAN, Flávio. Impressão 3D e sistema tributário disfuncional. Valor 

Econômico, 2017. Disponível em: http://www.valor.com.br/legislacao/4998594/impressao-3d-e-sistema-

tributario- disfuncional. Acesso em: 9 jan. 2018. 
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de bens tangíveis. A título de exemplo, como e onde a propriedade intelectual subjacente à 

tecnologia de impressão 3D é detida por um indivíduo pode afetar a alocação dos lucros 

auferidos pelos contribuintes.101
 

Trata-se de tecnologia cujo potencial transformador e revolucionário tem se revelado 

de maneira mais intensa nos últimos anos, razão pela qual, a despeito dos inúmeros 

questionamentos que suscita, também não se deve ter a pretensão de obter todas as respostas. 

Sem prejuízo, já se está no momento ideal para delimitar os questionamentos relevantes e 

planejar planos de ação para possíveis cenários futuros.102 

Em que pese a tecnologia trazer desafios específicos para cada área do direito, a 

premissa que norteia a solução das incertezas é a mesma: a eventual elaboração de novas leis 

e a aplicação da legislação já existente devem considerar as características da impressora 3D, 

mormente no que diz respeito à sua capacidade de descentralizar o ciclo produtivo e, 

consequentemente, ignorar os tradicionais mecanismos de fiscalização.103 

Portanto, a importância do presente trabalho reside no fornecimento de subsídios ao 

mercado de impressão 3D para estruturação de seus negócios e as cautelas a serem adotadas 

nos contratos firmados, haja vista os inexoráveis reflexos tributários que acarretam.104 

Os desafios a serem enfrentados na aplicação da legislação tributária às operações com 

impressoras 3D decorrem do fato de que as leis do ordenamento jurídico foram editadas tendo 

como premissa relações de direito em que o objeto é tangível, pertencente ao “mundo dos 

átomos”. No entanto, tratando-se de novas tecnologias, a dificuldade reside na correta 

interpretação e na aplicação de tal legislação tributária – se aplicável – ao ambiente digital, 

isto é, o “mundo dos bits”.105 Especificamente no que tange à impressão 3D, o fato de 

propiciar a produção descentralizada de bens e a utilização de bens imateriais que ganham 

maior relevância econômica em comparação aos bens físicos são elementos que trazem 

desafios à aplicação da legislação tributária atual.106 

Logo, o contexto do presente trabalho diz respeito às dificuldades relacionadas à 

compreensão da tecnologia inerente à impressora 3D para a correta qualificação jurídico-

 
101 FLYNN, Channing. The questions executives should ask about 3D printing. Harvard Business Review, 

Canada, p. 3, 2016. 
102 FLYNN, Channing. The questions executives should ask about 3D printing cit., p. 4. 
103 DALY, Angela. Don’t believe the hype? cit., p. 4. 
104 HOERNER, Jason; CHANGTOR, Chanin. 3-D printing and potential income characterization issues cit., p. 

952 
105 OSBORN, Lucas S. Regulating three-dimensional printing: the converging worlds of bits and atoms cit., p. 

554.  
106 VEITZMAN, Flávio. Impressão 3D e Sistema Tributário Disfuncional. In: PISCITELLI, Tathiane. 

Tributação da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 7, p. 166. 
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tributária das operações, a fim de identificar o tributo efetivamente devido pelo contribuinte 

nos diversos cenários decorrentes do uso dessa tecnologia. 

E, à luz do contexto demonstrado supra, esta pesquisa analisará, especificamente, os 

impactos tributários da impressão 3D nas operações internas business-to-consumer e 

business-to-business. 

A análise dos impactos tributários da impressora 3D sobre as operações business-to-

consumer e business-to-business desafia, justamente, a premissa que norteia a legislação 

atualmente em vigor: a presunção de que a produção de bens é realizada de maneira 

centralizada e massificada no âmbito de cadeias de fornecimento distribuídas, consolidadas e 

com atores já conhecidos e identificáveis. Com a tecnologia da impressão 3D: (i) os pontos de 

controle das cadeias de fornecimento são alterados; (ii) há mudança dos intermediários e 

inclusão de novos participantes nas operações;107 e (iii) mudança dos pontos de fiscalização 

do ciclo produtivo.108 

À luz do contexto mencionado, este estudo tem como objetivo a identificação dos 

tributos incidentes nas operações com impressora 3D nos seguintes cenários: (i) business-to-

consumer; e (ii) business-to-business, os quais serão analisados com base nas seguintes 

situações: 

i.Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e também do arquivo digital 

utilizado para impressão dos produtos; 

 

ii.Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e detentora da licença de uso do 

arquivo digital; 

 

iii.Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e detentora da licença de uso e 

comercialização do arquivo digital;  

 

iv.Pessoa jurídica detentora de licença de uso e/ou comercialização do arquivo 

digital, enquanto a impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que 

o produto, assim que impresso, é vendido ao consumidor;  

 

v.Pessoa jurídica detentora de licença de uso e/ou comercialização do arquivo 

digital, enquanto a impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que 

o produto impresso é utilizado no contexto de uma cadeia econômica destinada à 

fabricação de um produto maior; 

 

vi.Pessoa jurídica proprietária de site de compartilhamento de arquivos digitais 

imprimíveis. 

A relevância prática desta pesquisa também está atrelada à importância da sugestão de 

 
107 A título de exemplo, citem-se os sites de compartilhamento de arquivos digitais para impressão 3D de 

produtos, como o Thingiverse, bem como serviços de print-on-demand, como a empresa Shapeways. 
108 DALY, Angela. Don’t believe the hype? cit., p. 5. 
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curso de ação aos profissionais do direito que será proposta, tendo em vista que os impactos 

tributários a serem estudados dizem respeito à competência tributária de todos os entes 

federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). 

Assim, este trabalho auxiliará na correta delimitação da incidência tributária nas 

operações objeto de estudo, com o objetivo de evitar a sobreposição de cargas tributárias 

pelos diferentes entes políticos sobre os mesmos fatos praticados pelos contribuintes. 

O estudo acerca da incidência tributária sobre as novas tecnologias também está em 

linha com a preocupação externada pela OCDE no relatório Secretary-General Report to G20 

Finance Ministers and Central Bank Governors, no sentido de que é necessária a 

compreensão adequada das novas tecnologias a fim de permitir que os sistemas tributários 

respondam aos novos desafios. 

Além disso, o trabalho a ser elaborado está em linha com o ideal de certeza da 

tributação perseguido pelos países, na medida em que viabilizará a correta identificação da 

incidência tributária nas operações objeto desta investigação, minimizando os efeitos da 

insegurança jurídica atualmente existente sobre o tema. 

A certeza da tributação é fator relevante para atrair investimentos, sendo necessário o 

aprofundamento do estudo a fim de buscar fundamentos jurídicos capazes de afastar 

interpretações equivocadas adotadas pelos Fiscos federal, estadual e municipal, bem como 

entendimentos de contribuintes que pretendam se esquivar da correta tributação. 

Diante do contexto, do objetivo, da delimitação do escopo e da justificativa de 

relevância prática declinados, o trabalho a ser desenvolvido pretende responder aos seguintes 

questionamentos: 

i.Quais os impactos tributários nas operações realizadas por empresa proprietária da 

impressora 3D e também do arquivo digital utilizado para impressão dos produtos? 

 

ii.Quais os impactos tributários nas operações realizadas por empresa proprietária da 

impressora 3D e detentora apenas da licença de uso do arquivo digital? 

 

iii.Quais os impactos tributários nas operações realizadas por empresa proprietária da 

impressora 3D e detentora da licença de uso e comercialização do arquivo digital? 

 

iv.Quais os impactos tributários nas operações realizadas por empresa detentora 

apenas da licença de uso e/ou comercialização do arquivo digital, enquanto a 

impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que o produto, assim 

que impresso, é vendido ao consumidor? 

 

v.Quais os impactos tributários nas operações realizadas por empresa detentora da 

licença de uso e/ou comercialização do arquivo digital, enquanto a impressora 3D 

é de propriedade de outra empresa, de modo que o produto impresso é utilizado no 

contexto de uma cadeia econômica para fabricação de um produto maior? 
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vi.Quais os impactos tributários nas operações realizadas por empresa proprietária de 

site de compartilhamento de arquivos digitais imprimíveis? 

 

vii.Diante das respostas aos questionamentos (i) a (vi), é possível concluir que o 

contexto fático em que se insere a propriedade da impressora 3D e a situação 

jurídica do arquivo digital utilizado para impressão do produto são relevantes para 

identificação dos impactos tributários de tais operações? 

 

viii.Qual a alternativa recomendável, sob o ponto de vista tributário, para estruturação 

da atividade de impressão 3D business-to-consumer e business-to-business? Quais 

os principais riscos de questionamento pelo Fisco e como podem ser mitigados? 

Este estudo está contido no modelo denominado trabalho exploratório de práticas 

jurídicas, cujo objetivo é a pesquisa acerca de incidências tributárias sobre transações 

específicas, qual seja business-to-consumer e business-to-business envolvendo impressora 

3D.109 

Ao final, as conclusões e recomendações práticas desta investigação podem auxiliar na 

resposta ao seguinte questionamento: em que medida as incidências tributárias podem 

impactar a estruturação de negócios vinculados à tecnologia da impressão?110 

Este trabalho fornecerá subsídios e apresentará fundamentos para qualificação jurídica 

dos elementos utilizados para impressão de bens em três dimensões. E, a partir da correta 

qualificação jurídica, será possível delimitar as incidências tributárias – se é que incidentes – 

sobre as operações envolvendo a tecnologia da impressão 3D.  

Por conseguinte, pretende-se construir o cenário de segurança jurídica que estimule o 

investimento na tecnologia, sem, entretanto, acarretar perdas na arrecadação de tributos.A 

análise do atual cenário econômico da tecnologia da impressão 3D também demonstra a 

relevância prática desta pesquisa. 

Assim, a relevância prática deste trabalho também decorre da inexistência de 

conclusões e recomendações práticas relevantes acerca dos impactos tributários da impressão 

3D nas operações business-to-business e business-to-consumer. 

Por se tratar de tema que envolve controvérsias não só relacionadas a diversos ramos 

do direito, mas também múltiplas áreas do conhecimento humano, necessário aplicar um corte 

metodológico para elaboração deste estudo. 

Assim, o objetivo desta investigação é, a partir da correta qualificação jurídica dos 

elementos necessários para impressão de bens em três dimensões, analisar as incidências 

tributárias sobre a produção de bens mediante a utilização da tecnologia de impressão 3D nas 

 
109 PINTO JÚNIOR, Mario Engler. Pesquisa jurídica no mestrado profissional. Texto em elaboração (working 

paper); 4.ª versão (03.08.2017). 
110 FLYNN, Channing. The questions executives should ask about 3D printing cit., p. 5. 



35 

 

 

operações business-to-business e business-to-consumer. As incidências tributárias analisadas 

neste texto dizem respeito: (i) aos tributos incidentes sobre o consumo, quais sejam: ICMS, 

ISS e IPI; e (ii) aos tributos incidentes sobre a renda e a receita, isto é, IR e e PIS/COFINS. 

Para tanto, é necessária a correta qualificação jurídico-tributária dos elementos 

utilizados para impressão em três dimensões, razão pela qual o Capítulo 1 do presente 

trabalho é dedicado à análise dos principais aspectos técnicos relevantes da impressora 3D, do 

arquivo digital com a representação do bem a ser impresso e o software utilizado para 

elaboração de tal arquivo digital e impressão do bem. 

Em seguida, os Capítulos 2 e 3 têm como objetivo o estudo dos impactos tributários da 

tributação sobre o consumo (ICMS, ISS e IPI), sobre a renda (IR) e sobre a receita 

(PIS/COFINS) nas operações envolvendo a tecnologia da impressão 3D. O estudo dos 

impactos tributários pressupõe, necessariamente, a análise de determinados aspectos da 

hipótese de incidência dos tributos, com o objetivo de verificar em que medida é aplicável a 

“[...] formulação hipotética, prévia e genérica, contida na lei”111 às operações objeto deste 

trabalho, de modo que a tributação somente será lícita se o fato analisado corresponder “[...] 

rigorosamente à descrição prévia, hipoteticamente formulada”.112 

  

 
111 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. 17. tir. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 68. 
112 Idem, ibidem. 
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CAPÍTULO 1 – BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO 

FUNCIONAMENTO DA TECNOLOGIA 
 

Conforme demonstrado na introdução, em última análise, a problemática objeto deste 

estudo está relacionada à qualificação jurídico-tributária das operações realizadas no cenário 

da impressora 3D enquanto “industrialização”, “operação de circulação de mercadoria” ou 

“prestação de serviço”, tendo em vista que, a depender de sua natureza, o contribuinte estará 

obrigado ao pagamento de IPI, ICMS ou ISS. 

E, qualificando-se como “industrialização”, “operação de circulação de mercadoria” 

ou “prestação de serviço”, existirão reflexos também no que tange à renda e à receita 

auferidas nas operações realizadas no contexto da impressão 3D. 

Portanto, é necessária a reflexão acerca da natureza jurídico-tributária das operações 

com impressora 3D nos cenários business-to-consumer e business-to-business, objeto deste 

trabalho, a fim de identificar quais as hipóteses em que há (se há) industrialização, prestação 

de serviço e/ou circulação de mercadorias. 

Para delimitar a qualificação jurídico-tributária (o que será realizado nos Capítulos 2 e 

3), cumpre analisar o funcionamento da tecnologia da impressora 3D, bem como os diversos 

modelos de negócios passíveis de ser implementados com a referida tecnologia. 

Assim, o presente capítulo cuida de estudar os principais aspectos inerentes à 

tecnologia objeto de estudo (in casu, impressão 3D), de modo a compreender seu 

funcionamento e, por conseguinte, realizar a correta qualificação jurídico-tributária. 113 

 

1.1. A impressora 3D: aspectos técnicos relevantes para a qualificação jurídico-

tributária 

 

Em síntese, objetos podem ser fabricados por três métodos: (i) recorte de formas a 

partir de um bloco de matéria-prima; (ii) adição de matéria-prima para criação de formas; e 

(iii) utilização de líquidos ou plásticos para obtenção das formas almejadas.114 

Historicamente, a atenção do setor industrial estava voltada ao método (i) mencionado, razão 

 
113 BRANDÃO JR., Salvador Cândido; PISCITELLI, Tathiane. Introdução: do data center à nuvem. In: 

PISCITELLI, Tathiane (org. e coord.); BOSSA, Gisele Barra (coord.). Tributação da nuvem: conceitos 

tecnológicos, desafios internos e internacionais. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 24. 
114 BRADSHAW, Simon et al. The intellectual property implications of low-cost 3D printing. SCRIPTed: A 

Journal of Law, Technology and Society, v. 7, n. 1, p. 6, Apr. 2010. HeinOnline. 
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pela qual, ao longo do tempo, foram desenvolvidos equipamentos sofisticados dedicados ao 

corte, moldagem e fundição sob pressão de matéria-prima.115 

O setor industrial tradicional adota, em síntese, os métodos da: (i) fabricação 

subtrativa, em que o objeto é moldado a partir de um bloco de matéria-prima; e (ii) fabricação 

formativa, que se dá pela utilização de calor ou pressão para moldar a matéria-prima para a 

forma desejada.116  

Após a Segunda Guerra Mundial, John Parsons concebeu a ideia de “controle 

numérico” para fabricação de bens, em que todos os parâmetros e informações são 

controlados por computador, a fim de automatizar processos de produção e, 

consequentemente, viabilizar a fabricação de objetos sem intervenção humana. Essa é a ideia 

que, inclusive, estimulou a Segunda Revolução Industrial e, de maneira direta ou indireta, é a 

base de todos os processos industriais aplicados para a produção de bens na atualidade.117 

Assim, os métodos industriais tradicionais foram automatizados pela aplicação da 

tecnologia de controle numérico computadorizado (computer numerical control – CNC), a 

qual é utilizada, direta ou indiretamente, para a fabricação da maioria dos produtos 

disponíveis atualmente.118 

O maquinário empregado na fabricação subtrativa apresenta duas grandes limitações, 

quais sejam: (i) dificuldades para programação do equipamento que aplicará o método 

subtrativo; (ii) as máquinas automatizadas utilizadas no método subtrativo não têm 

capacidade para criar estruturas internas.119 

A tecnologia da impressão 3D, em contrapartida, adota métodos aditivos 

automatizados, apresentando diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais, tais 

como: (i) facilidade de programação da impressora 3D; (ii) capacidade de impressão de 

estruturas internas, o que permite a produção de objetos complexos.120 

Em última análise, o processo de fabricação utilizado pela impressora 3D é apenas 

uma evolução lógica daquele usado pelas impressoras convencionais para impressão de 

documentos: os objetos são fabricados em razão do depósito controlado e calculado de 

camadas sucessivas de matéria-prima. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual a tecnologia é 

 
115 Idem, p. 6. 
116 DEPOORTER, Ben; RAUS, Bregt. Who’s afraid of 3D printing. Boston University Journal of Science and 

Technology Law, v. 25, n. 1, p. 68, Winter 2019. HeinOnline. 
117 BRADSHAW, Simon et al. The intellectual property implications of low-cost 3D printing cit., p. 7.  
118 DEPOORTER, Ben; RAUS, Bregt. Who’s afraid of 3D printing cit., p. 68. 
119 Idem, ibidem, p. 68. 
120 DEPOORTER, Ben; RAUS, Bregt. Who’s afraid of 3D printing cit., p. 68. 
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também denominada de fabricação de camada aditiva ou fabricação aditiva.121 

Com efeito, a impressão 3D também é conhecida como fabricação aditiva, cujo 

processo de produção de bens é realizado mediante o depósito de diversas camadas de 

determinada matéria-prima, umas sobre as outras, para que, ao final, determinado bem seja 

impresso em três dimensões.122 

O método da fabricação aditiva também é conhecido como fabricação generativa, 

eManufacturing, fabricação digital direta, fabricação de forma livre, impressão 3D ou 

fabricação rápida. Trata-se de termo geral utilizado para todas as tecnologias cujo método de 

produção é baseado no princípio de formação-dispersão acumulada, sendo definida pela 

Sociedade Americana de Materiais de Teste como todo processo de junção de materiais para 

produção de objetos a partir de um arquivo digital com a representação do objeto em três 

dimensões, geralmente mediante a deposição sucessiva de camadas de matéria-prima 

(“camada a camada”).123 

Fabricação aditiva, portanto, é a produção, “por camadas”, de itens finais no contexto 

de uma cadeia de fornecimento business-to-consumer. Impressão 3D é termo que também se 

refere à criação, “por camadas”, de produtos no âmbito doméstico ou na comunidade do 

indivíduo.124 

Consequentemente, objeto impresso em três dimensões é o item produzido mediante 

método que pressupõe o depósito de sucessivas de camadas de matéria-prima até a sua 

formação final.125 O setor industrial passou a utilizar a tecnologia com o objetivo de eliminar 

o uso de ferramentas, linhas de produção e diminuir os integrantes das cadeias de 

fornecimento.126 

Embora seu potencial revolucionário seja sentido de maneira mais intensa nos últimos 

anos, o conceito basilar da tecnologia foi concebido na década de 1970, em um artigo de 

autoria do químico britânico David Jones, publicado em 03.10.1974, na revista New 

Scientist.127-128 

 
121 BARNATT, Cristopher. 3D printing. 3. ed. Createspace Independent Publishing Platform, 2016. p. 9. 
122 MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew. From the maker movement to the 3D printing 

era: opportunities and challenges cit., p. 3. 
123 COZMEI, Cătălina; CALOIAN, Florentin. Additive manufacturing flickering at the beginning of existence. 

Procedia Economics and Finance, v. 3, p. 458, 2012. 
124 MENDIS, Dinusha. Clone Wars Episode II – The Next Generation: the copyright implications related to 3D 

printing and computer-aided design (CAD) files cit., p. 267. 
125 IKRAM, M.; FIAZ, A.; SU, Q.; FAROOQUI, A. Development of 3D printing business model in China. 

Journal of Quality and Technology Management, v. XIV, Issue II, p. 113, Dec. 2017. 
126 Idem, p. 114. 
127 MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew. From the maker movement to the 3D printing 

era: opportunities and challenges cit., p. 3. 
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Naquela oportunidade, foi constatado que monômeros129 líquidos poderiam ser 

polimerizados130 em sólidos mediante a utilização de luz ultravioleta ou luz visível. Com base 

nessa constatação, partiu-se da premissa de que o disparo de um raio laser em um tanque 

cheio de monômeros líquidos poderia resultar em uma fibra opticamente reta, de modo que o 

disparo de dois raios laser em posições opostas em tal tanque poderia originar a formação de 

um polímero sólido no exato ponto de intersecção dos raios laser. Logo, qualquer tipo de 

objeto sólido poderia ser criado pela aplicação de tal técnica, inclusive objetos dotados de 

formas complexas.131 

No ano de 1977, nos Estados Unidos foi concedida uma patente a Wyn Kelly 

Swainson pela criação de um processo fundamentado na mesma ideia concebida por David 

Jones,132 o que auxiliou no desenvolvimento da fabricação aditiva de bens tridimensionais sob 

o controle de computador.133-134 

A concessão da patente no ano de 1977 marca o início da indústria da impressão 3D, a 

qual também é denominada indústria da prototipagem rápida. “Rápida”, pois a tecnologia 

permitia a fabricação de objetos de maneira mais fácil e ágil em relação a métodos que se 

valiam de equipamentos controlados por computador; “prototipagem”, tendo em vista que, de 

certa forma, a tecnologia era muito lenta e implicava altos custos para ser utilizada para 

produção de bens acabados, mostrando-se não vantajosa para tal finalidade.135 

Em que pese os fundamentos basilares da tecnologia terem sido concebidos na década 

de 1970, foi no ano de 1984 que Charles W. Hull utilizou luz ultravioleta para endurecer 

determinado tipo de matéria-prima (um tipo de revestimento de mesa), oportunidade em que 

foi criada a estereolitografia. O equipamento criado por Charles W. Hull é considerado a 

 
128 Curiosamente, o artigo publicado por David Jones, sob o pseudônimo de “Daedalus”, continha certo tom de 

ironia. De acordo com a publicação, seria possível a utilização de um raio laser em um tanque de líquido 

monômero plástico de modo a solidificar o traçado do disparo. O laser resultaria na ligação covalente do 

monômero líquido para formação de um polímero sólido, e, ajustando-se corretamente os comprimentos de onda, 

o cruzamento dos feixes de luz permitiria traçar o volume de determinado objeto (cf. BRADSHAW, Simon et al. 

The intellectual property implications of low-cost 3D printing cit., p. 7). 
129 Pequena molécula que tem a capacidade de se ligar a outras moléculas para formação de uma molécula maior.  
130 Polimerização é o processo químico pelo qual diversos monômeros se agrupam sucessivamente, de modo a 

resultar na formação de moléculas maiores (macromoléculas). O carbono é a base dos polímeros, tendo em vista 

que, em razão de sua estrutura química, pode se unir com outros quatro átomos em quatro direções diferentes. 
131 MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew. From the maker movement to the 3D printing 

era: opportunities and challenges cit., p. 3. 
132 A despeito de fundamentar na mesma ideia, Wyn Kelly Swainson havia protocolado o pedido para concessão 

de patente três anos antes da publicação do artigo científico de David Jones. 
133 MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew. From the maker movement to the 3D printing 

era: opportunities and challenges cit., p. 3. 
134 BRADSHAW, Simon et al. The intellectual property implications of low-cost 3D printing cit., p. 8. 
135 Idem, ibidem. 
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primeira impressora 3D do mundo.136 

Sua utilização comercial foi possível em razão da concessão de uma patente em março 

de 1986, nos Estados Unidos, intitulada “Aparelho para produção de objetos tridimensionais 

por estereolitografia”,137 de modo que, a partir de tal momento, a tecnologia se desenvolveu 

fortemente, sendo empregada para fins comerciais e industriais.138 Assim, a invenção de 

Charls W. Hull foi responsável pelo lançamento da primeira máquina de fabricação aditiva 

para fins comerciais no ano de 1988.139 

A ideia de Charles W. Hull decorreu da necessidade de aumentar a velocidade para 

produção de pequenos objetos plásticos para aplicação no âmbito da prototipagem.140 Quando 

concebidas por Charles W. Hull, as impressoras 3D eram utilizadas para impressão de 

protótipos grosseiros, e, em razão dos avanços tecnológicos, os equipamentos se tornaram 

mais baratos, sendo possível, atualmente, a impressão de objetos complexos.141 De fato, o 

aumento da qualidade de impressão de protótipos passou a representar a possibilidade de 

produzir itens prontos para consumo.142 

Com efeito, no final da década de 1990, a impressão 3D passou a ser implementada 

também para o setor de ferramentas rápidas e produção de moldes personalizados. Em razão 

da queda nos preços para aquisição de uma impressora 3D e o aumento da qualidade dos 

produtos impressos, a tecnologia passou a ser empregada na fabricação de produtos 

destinados ao consumo no final da década de 2000. Na década de 2010, os próprios 

consumidores passaram a desenvolver e produzir seus próprios objetos ou, eventualmente, 

acessar arquivos digitais em plataformas de compartilhamento.143-144 

 
136 FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers. New Jersey: John Wiley & Sons, 2019. p. 2. 
137 MENDIS, Dinusha. Clone Wars Episode II – The Next Generation: the copyright implications related to 3D 

printing and computer-aided design (CAD) files cit., p. 268. 
138 MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew. From the maker movement to the 3D printing 

era: opportunities and challenges cit., p. 3. 
139 Em verdade, é importante destacar que o primeiro pedido de patente foi protocolado por Hideo Kodama, no 

Japão, no ano de 1980. No entanto, o pedido foi rejeitado, e Hideo Kodama não apresentou manifestação no 

prazo de um ano exigido. Somente no ano de 1986 a primeira patente diretamente relacionada à tecnologia da 

impressão 3D foi concedida, a qual se refere à invenção do equipamento de estereolitografia inventado por 

Charles W. Hull (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects. 3D printing 

in orthopaedic surgery. Amsterdam: Elsevier, 2019. cap. 2, p. 17). 
140 STEWART, Gary N. Three-dimensional world in a two-dimensional patent system: 3D printing and the 

importance of claiming CAD files cit., p. 481. 
141 REDDY, Preeta. The legal dimension of 3D printing: analyzing secondary liability in additive layer 

manufacture cit., p. 225. 
142 Idem, p. 227.  
143 Research commissioned by the Intellectual Property Office (IPO) and carried out by: BIRTCHNELL, 

Thomas; DALY, Angela; RAYNA, Thierry; STRIUKOVA, Ludmila. The Intellectual Property Office. Nov. 

2018, p. 7. 
144 Johannes Karl Fink resume, com precisão, a evolução histórica da tecnologia de impressão 3D: (i) ano de 

1860 – o método de fotoescultura, criado por François Willéme, consegue capturar um objeto em três dimensões 
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A expansão da tecnologia145 se deve ao fato de que a patente concedida a Charles W. 

Hull expirou no ano de 2008, e, anteriormente, a impressão 3D era utilizada apenas por 

especialistas no âmbito da prototipagem rápida, com acesso limitado ao público. A expiração 

da patente permitiu o desenvolvimento de impressoras 3D de baixo custo, o que também 

viabilizou a disseminação da tecnologia ao facilitar a comercialização do equipamento para 

 
mediante a utilização de câmeras ao redor do objeto; (ii) ano de 1892 – proposta de criação de um método de 

estratificação para a elaboração de mapas topográficos; (iii) ano de 1972 – Matsubara, da empresa Mitsubishi 

Motors, sustenta a possibilidade de utilização de fotopolímeros sólidos para produção de peças em camadas; (iv) 

ano de 1981 – Hideo Kodama, do Instituto de Pesquisa Industrial do Município de Nagoya, publica um trabalho 

atestando o funcionamento de um sistema de prototipagem rápida de fotopolímeros. Nesse mesmo ano, Hideo 

Kodama também inventou dois métodos de fabricação aditiva para produção de objetos plásticos em três 

dimensões; (v) ano de 1984 – Charles W. Hull inventa a estereolitografia; (vi) 16.07.1984 – Alain Le Méhauté, 

Olivier de Witte e Jean Claude protocolam um pedido de patente para o processo de estereolitografia; (vii) ano 

de 1984 – logo após o pedido de patente supramencionado, Charles W. Hull, da empresa 3D Systems, protocolou 

pedido de reconhecimento de patente de um processo de fabricação baseado em estereolitografia; (viii) ano de 

1988 – Scott Crump desenvolveu a tecnologia de modelagem de deposição fundida; (ix) ano de 1991 – a 

empresa Stratasys produz o primeiro equipamento que utiliza a tecnologia de modelagem de deposição fundida; 

(x) ano de 1992 – a empresa 3D Systems produz a primeira impressora 3D que utiliza o sistema de 

estereolitografia; (xi) ano de 1992 – a empresa DTM produz a primeira impressora 3D que utiliza a tecnologia de 

sinterização seletiva a laser. Trata-se de tecnologia que utiliza pó de matéria-prima e laser, em contraposição ao 

método da estereolitografia, que se vale de matérias-primas líquidas; (xii) ano de 1993 – a empresa Solidscape 

introduz o método ponto a ponto; (xiii) ano de 1995 – o Instituto Fraunhofer desenvolve o processo de 

derretimento seletivo a laser; (xiv) ano de 1997 – a empresa Aeromet desenvolve a fabricação aditiva a laser; 

(xv) ano de 1999 – cientistas iniciam estudos relacionados à utilização da tecnologia de impressão 3D no campo 

da medicina; (xvi) ano 2000 – a empresa Object Geometries produz a primeira impressora 3D que utiliza jatos; 

(xvii) ano 2000 – a empresa Z Corp produz a primeira impressora 3D multicolorida; (xviii) ano de 2001 – 

empresa Solidimension produz a primeira impressora 3D no formato desktop; (xix) ano de 2002 – impressão de 

um rim em miniatura; (xx) ano de 2005 – Adrian Bowyer funda o projeto RepRap, o qual tem como objetivo a 

democratização da tecnologia de impressão 3D, mediante o desenvolvimento de um open source hardware, a fim 

de que impressoras 3D tenham a capacidade de produzir suas próprias peças; (xxi) ano de 2008 – impressão da 

primeira perna protética; (xxii) ano de 2008 – a empresa Stratasys produz o primeiro material biocompatível; 

(xxiii) ano de 2008 – fabricação da RepRap Darwin, impressora 3D capaz de imprimir suas próprias peças; 

(xxiv) ano de 2009 – expiração da patente referente à tecnologia de modelagem de deposição fundida; (xxv) ano 

de 2009 – a empresa Organovo imprime o primeiro vaso sanguíneo; (xxvi) ano de 2011 – a empresa Kor 

Ecologic imprime o primeiro carro, denominado Urbee; (xxvii) ano de 2012 – a empresa LayerWise imprime a 

primeira mandíbula humana; (xxviii) ano de 2013 – Cody Wilson é obrigado a retirar da Internet o arquivo 

digital para impressão de uma arma de fogo. (cf. FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers cit., 

p. 3-4). 
145 Com base no desenvolvimento da tecnologia, nos marcos temporais supramencionados acima, aa evolução da 

impressão 3D pode ser classificada em 3 três três momentos distintos: (i) 1981 a 1999 – período em que grande 

parte das tecnologias aplicadas à impressão 3D foi criada. Trata-se de momento histórico em que diversas 

inovações foram introduzidas na tecnologia. Em 1987, a empresa 3D Systems desenvolveu a primeira 

impressora 3D que utilizava a estereolitografia. Em 1988, a empresa DTM produziu a primeira impressora 3D 

baseada em sinterização seletiva a laser. E, em 1992, a empresa Stratasys obteve a patente referente ao 

procedimento de Modelagem de Deposição Fundida; (ii) 1999 a 2010 – avanços tecnológicos, aumento do 

número de usuários e aplicações. A tecnologia passou a ser utilizada em diversas áreas, tais como medicina, 

biologia, automotiva, construção e aeroespacial. Em que pesem os avanços tecnológicos, o público em geral não 

tinha real conhecimento do potencial revolucionário da tecnologia, haja vista os altos custos para impressão, 

facilidade de operação, precisão e disponibilidade de matéria-prima. A partir do ano de 2009, diversas patentes 

relevantes da tecnologia expiraram, o que favoreceu o desenvolvimento e a pulverização da tecnologia para 

várias empresas; (iii) a partir de 2011 – período em que a tecnologia evoluiu de maneira mais intensa. Os custos 

para aquisição de impressoras 3D diminuíram drasticamente, de modo que equipamentos podiam ser adquiridos 

por menos de US$ 500,00. Além disso, a tecnologia passou a ser implementada para produção de diversos 

objetos, tais como aviões comerciais, alimentos, bem como teve início o desenvolvimento da bioimpressão (cf. 

SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 17-19). 
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gama maior de consumidores. Ademais, a evolução da Internet permitiu o compartilhamento 

de arquivos digitais para impressão de bens, usualmente denominados arquivos Computer-

Aided Design (Desenho Assistido por Computador), também conhecidos como “arquivos 

CAD” ou “arquivos DAC”.146 

A impressão 3D combina elementos de hardware, software e ciência. De fato, a 

maioria dos processos de fabricação aditiva pressupõe uma reação química para que a 

matéria-prima resulte na formação do objeto final. Métodos de fabricação tradicionais, por 

sua vez, embora possam até mesmo incluir hardware e software, a matéria-prima, por via de 

regra, não é submetida a uma etapa de mudança das propriedades químicas na mesma 

intensidade em que se verifica no contexto da fabricação aditiva.147 

A matéria-prima mais utilizada no âmbito da impressão 3D é o plástico, e, atualmente, 

outras tecnologias estão em desenvolvimento para permitir a impressão de objetos em metal 

(tal como a sinterização seletiva de grânulos metálicos) e cerâmica.148 

Sem prejuízo da disponibilidade atual restrita de matérias-primas, fato é que existe o 

potencial para que diversos materiais sejam utilizados, já que basta a sua existência em estado 

sólido ou líquido (o que, inclusive, aplica-se com relação a matérias-primas de origem 

biológica).149 

O funcionamento de uma impressora 3D consiste na utilização de um arquivo digital 

(em geral, no formato “CAD”) que contém a representação do objeto a ser impresso, o qual é 

enviado à impressora 3D para a impressão do objeto (transformação de um arquivo digital em 

um objeto tangível). A impressão é realizada mediante o depósito sucessivo de camadas de 

matéria-prima, motivo pelo qual a tecnologia também é associada à fabricação aditiva.150  

Portanto, em síntese, a impressão 3D, também denominada fabricação aditiva, pode 

ser definida como um processo de produção de bens em três dimensões, mediante a deposição 

de camada a camada de matéria-prima, a partir de um arquivo digital que contém a 

representação do bem a ser impresso.151 

É possível desmembrar a produção de um objeto via impressão 3D em três etapas: (i) 

 
146 MENDIS, Dinusha; LEMLEY, Mark A.; RIMMER, Matthew. From the maker movement to the 3D printing 

era: opportunities and challenges cit., p. 7. 
147 NISSAN, Ariel M. Regulating the three-dimensional future: how the FDA should structure a regulatory 

mechanism for additive manufacturing (3D Printing). Boston University Journal of Science and Technology 

Law, v. 22, n. 2, p. 271, 2016. HeinOnline. 
148 BRADSHAW, Simon et al. The intellectual property implications of low-cost 3D printing cit., p. 8. 
149 FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers cit., p. 1. 
150 RAJAM, Shardha; JHA, Adya. 3D printing – an analysis of liabilities and potential benefits within the Indian 

legal framework cit., p. 49. 
151 WOODSON, Thomas; ALCANTARA, Julia Torres; NASCIMENTO, Milena Silva. Is 3D printing an 

inclusive innovation?: an examination of 3D printing in Brazil cit., p. 54. 
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pré-processamento, consistente na elaboração do arquivo digital; (ii) processamento, que se 

constitui na impressão 3D propriamente dita; e (iii) pós-processamento, que representa os atos 

de limpeza e remoção de excesso de matéria-prima do objeto impresso.152 

A fase de pré-processamento, por sua vez, pode ser subdividida em outras duas etapas. 

A primeira etapa é a elaboração, propriamente dita, do arquivo digital, também denominada 

“fase de visualização”, o que pode ser realizado via software de modelagem tridimensional – 

comumente, o Computer-Aided Design Software (software CAD) – ou mediante a utilização 

de um escâner 3D.153-154 

O arquivo digital é um dos aspectos mais importantes e revolucionários da tecnologia, 

tendo em vista que a partir de tal arquivo é possível a fabricação de qualquer tipo de objeto. A 

diferença reside no processo para sua fabricação: enquanto os métodos tradicionais iniciam a 

industrialização a partir de um bloco de matéria-prima e o objeto é moldado mediante a 

aplicação de técnicas de corte e trituração, na impressão 3D os objetos são produzidos pela 

adição de camadas sucessivas de matéria-prima.155 

Arquivos digitais também podem ser obtidos em sites de compartilhamento de 

arquivos digitais. Nessa hipótese, torna-se desnecessário o conhecimento técnico acerca de 

software de modelagem tridimensional.156-157 O arquivo digital imprimível também é 

denominado de digital blueprint, sendo possível compará-lo a um documento eletrônico no 

formato “.pdf” salvo em um computador.158 

A segunda etapa da fase de pré-processamento, por sua vez, consiste na conversão do 

formato do referido arquivo digital (v.g., formato “CAD”) para um formato passível de 

reconhecimento por qualquer impressora 3D. É comum que essa conversão resulte em 

arquivos digitais no formato “.stl” (Stereolithography file), “.obj” (Wavefront Technologies 

Object file) ou “.vrml” (Virtual Reality Modeling Language file).159 O formato mais difundido 

 
152 SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 26. 
153 Idem, ibidem. 
154 WILBANKS, Kelsey B. The challenges of 3D printing to the repair-reconstruction doctrine in patent law. 

George Mason Law Review, v. 20, n. 4, p. 1151, Summer 2013. HeinOnline. 
155 THIERER, Adam; MARCUS, Adam. Guns, limbs, and toys: what future for 3D printing. Minnesota Journal 

of Law, Science and Technology, v. 17, n. 2, p. 807, Spring 2016. HeinOnline. 

 
157 A título de exemplo, é o caso do modelo de negócio adotado pela empresa Shapeways, que mantém uma 

plataforma de compartilhamento de arquivos digitais, como uma espécie de marketplace. E, após a escolha do 

arquivo digital pelo usuário, a empresa também realiza a impressão 3D do objeto e envia ao destinatário (cf. 

ADAMS, Mitchell. The Third Industrial Revolution: 3D printing technology and Australian designs law. Journal 

of Law, Information and Science, v. 24, n. 1, p. 66, 2015. HeinOnline). 
158 LEWENTAL, Adam. Print your own Pandora’s box: 3D printing, intellectual property law, and the internet 

for lay-lawyers. Business, Entrepreneurship & Tax Law Review, v. 1, n. 1, p. 111, Spring 2017. HeinOnline. 
159 Assim, é possível afirmar que diversos tipos de formato de arquivo digital também podem ser executados por 

impressoras 3D. É o caso do arquivo de extensão “OBJ”, o qual é capaz de armazenar informações extras com 
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no âmbito da impressão 3D é o arquivo “STL”160, que conterá a representação poligonal do 

objeto a ser impresso e que tem todas as especificações técnicas e informações necessárias 

para impressão das camadas.161 

Portanto, após a elaboração do arquivo digital (via software de modelagem 

tridimensional ou utilização de escâner 3D), tal arquivo digital deve ser convertido em um 

formato passível de ser “lido” pela impressora 3D. E, uma vez realizada tal conversão, o 

arquivo digital é enviado à impressora 3D, oportunidade em que o próprio firware interno da 

impressora 3D (espécie de “software de corte”) realiza a última fase da etapa de pré-

processamento, qual seja, o “fatiamento”/divisão do arquivo digital em diversas camadas 

transversais de, aproximadamente, um milímetro de espessura.162-163  

Assim, a última fase da etapa de pré-processamento consiste na importação do arquivo 

convertido (no formato “STL” ou “OBJ”) para um software de “fatiamento”/divisão. Trata-se 

de um software que realizará “cortes” no arquivo digital para fins de formação das camadas a 

serem impressas, oportunidade em que também será estimado o tempo médio para impressão 

do objeto e a quantidade de matéria-prima necessária. Em seguida, todas essas informações 

são convertidas no “código G”, isto é, uma linguagem computacional própria para 

impressoras 3D que reúne as informações necessárias para realização dos movimentos para 

 
relação ao arquivo “STL”, tais como texturas, cores etc. A depender do objeto a ser impresso, é necessário que 

estejam presentes determinadas informações e especificações técnicas, de modo que compete ao indivíduo 

converter o arquivo digital elaborado no programa de modelagem tridimensional (v.g., arquivo “CAD”) para a 

extensão “STL” ou “OBJ” (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects 

cit., p. 27). 
160 O formato “.stl” de arquivos digitais imprimíveis refere-se aos termos estereolitografia e Idioma-Padrão de 

Mosaico, os quais são empregados para descrever o processo de impressão em três dimensões, sendo, inclusive, 

o formato de arquivo predominantemente usado pelas impressoras 3D disponíveis no mercado (cf. LEWENTAL, 

Adam. Print your own Pandora’s box: 3D printing, intellectual property law, and the internet for lay-lawyers. 

Business, Entrepreneurship & Tax Law Review, v. 1, n. 1, p. 111, Spring 2017. HeinOnline). O arquivo digital 

no formato “.stl” traz todas as informações do objeto tridimensional na forma de seções triangulares, bem como 

as coordenadas dos vértices no formato de um arquivo de texto. Quanto maior o número de triângulos, maior a 

quantidade de “pontos de dados” no arquivo de texto para definir espacialmente a superfície do objeto. E, quanto 

maior a quantidade de vértices, maior a resolução do objeto impresso (cf. BETHANY, C.; GROSSJAYDA, L.; 

ERKALSARAH, Y.; CHEN, Lockwood Chengpeng; SPENCE, Dana M. Evaluation of 3D printing and its 

potential impact on biotechnology and the chemical sciences. Anal. Chem., v. 86, n. 7, p. 3241, 2014). A 

despeito de sua popularidade, tal formato tem limitações técnicas, na medida em que captura apenas a superfície 

geométrica do objeto e, portanto, não traz informações acerca de cores e texturas. Novos formatos de arquivos 

contêm tais informações, tais como o “arquivo fabricação aditiva” (additive manufacturing file format – AMF) e 

o “arquivo objetivo” (objective file – OBJ), ainda que não sejam popularmente utilizados (cf. DEPOORTER, 

Ben; RAUS, Bregt. Who’s afraid of 3D printing cit., p. 66). 
161 SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 26. 
162 ADAMS, Mitchell. The Third Industrial Revolution: 3D printing technology and Australian designs law cit., 

p. 60.  
163 BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 9. 
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impressão do objeto,164 ou seja, o arquivo digital é traduzido em um algoritmo que tem as 

informações detalhadas para impressão de cada camada.165 

A etapa de processamento, por seu turno, pode ser subdividida em duas fases: (i) 

configuração da impressora 3D; e (ii) impressão do objeto.166 Na etapa de configuração da 

impressora 3D, o indivíduo deve conferir a suficiência de matéria-prima para impressão do 

objeto, bem como se a impressora 3D está devidamente configurada para tal impressão. Cada 

impressora 3D apresenta parâmetros de configuração próprios.167 

Por sua vez, a impressão do objeto pressupõe a importação do arquivo “STL” ou 

“OBJ” já “fatiado”/dividido para a impressora 3D, o que é realizado mediante a execução de 

um software da impressora 3D, tal como já mencionado. Existem alguns softwares que 

permitem, ainda, a realização de diversas operações com o arquivo digital importado, tais 

como a duplicação e o posicionamento de camadas. Uma vez realizadas as alterações 

pretendidas, o software gera o “código G” e, em seguida, envia-o para a impressora 3D, a fim 

de que o objeto seja impresso camada por camada.168 

Por fim, tem-se a etapa de pós-processamento, que também pode ser subdividida em 

duas etapas: (i) remoção do objeto impresso; e (ii) limpeza e acabamentos finais para que o 

objeto esteja próprio para utilização.169 

Após a impressão do objeto, é necessário removê-lo da plataforma de impressão. No 

caso de impressoras 3D que utilizem câmaras, é necessário aguardar um tempo adicional para 

certificar que o objeto pode ser removido com segurança. Caso a impressora não disponha de 

tais câmaras, o objeto impresso pode ser retirado imediatamente da cama de impressão.170 

Em seguida, o último estágio de fabricação de um objeto via impressora 3D consiste 

na limpeza dos excessos de matéria-prima e retirada de eventuais suportes utilizados para 

sustentação do objeto para impressão (o que, inclusive, pode ser feito mediante a aplicação de 

soluções solúveis). Uma vez realizadas tais tarefas, o objeto impresso se encontra apropriado 

e adequado para uso.171 Eventualmente, é necessário que o objeto seja submetido a um 

 
164 SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 27. 
165 LESLIE, Jeffrey T. The internet and its discontents: 3-D printing, the commerce clause, and a possible 

solution to an inevitable problem. SMU Science and Technology Law Review, v. 17, n. 2, p. 197, Summer 2014. 

HeinOnline. 
166 SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 27. 
167 Idem, ibidem. 
168 Idem. 
169 Idem. 
170 Idem. 
171 Idem. 
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simples procedimento de alisamento, a fim de diminuir a rugosidade e eventuais bordas do 

objeto.172 

Em geral, objetos produzidos por impressoras 3D precisam de um procedimento de 

pós-processamento para que se encontre pronto para utilização. Os procedimentos de pós-

processamento consistem na retirada de material excedente ou na imersão do bem para 

remoção de itens de suporte solúveis em água usados para estabilizar o produto no momento 

da impressão. A depender do tipo de impressora 3D e da matéria-prima utilizados, é possível 

que alguns objetos necessitem de um tempo de descanso para que fiquem totalmente estáveis 

e atinjam estágio total de endurecimento.173  

Portanto, dependendo do método de impressão utilizado, bem como da complexidade 

do objeto, alguns itens demandam a aplicação de pequenas modificações manuais após o 

término da impressão, tais como remoção de suportes para impressão, acabamento, conexão 

de partes, polimento ou pintura.174 

Assim, é possível sintetizar o processo de impressão 3D em três grandes etapas175. A 

primeira etapa consiste na elaboração do arquivo digital contendo a representação 

tridimensional do objeto. Trata-se de etapa essencial para o processo de impressão 3D, tendo 

em vista que é nesse momento que serão indicadas as características do objeto a ser impresso, 

tais como matéria-prima a ser utilizada, espessura e altura das camadas, necessidade de 

suportes para impressão etc.176 E, após a sua criação, o arquivo digital deve ser convertido 

para um formato passível de ser executado pela impressora 3D. 

Na segunda etapa, o indivíduo realiza a preparação do arquivo digital para impressão. 

Para tanto, o indivíduo insere o arquivo digital em um software que realiza o 

“fatiamento”/divisão do arquivo digital em camadas para impressão e o converte para um 

arquivo digital com as instruções para impressão, o qual é denominado de “arquivo G” ou 

“código G” (G-code). Com base em tais instruções, serão realizados os movimentos da 

impressora 3D nos eixos de largura, profundidade e altura para impressão do objeto.177 

 
172 OSBORN, Lucas S. 3D printing technology’s capabilities and effects cit., p. 23. 
173 LEWENTAL, Adam. Print your own Pandora’s box: 3D printing, intellectual property law, and the internet 

for lay-lawyers cit., p. 111. 
174 DEPOORTER, Ben; RAUS, Bregt. Who’s afraid of 3D printing cit., p. 66-67. 
175 Diante das etapas supradescritas, é possível afirmar que a acessibilidade da tecnologia para o público em geral 

depende, fundamentalmente, de três elementos: (i) impressoras 3D; (ii) disponibilidade de matéria-prima; e (iii) 

habilidade para criação de arquivos digitais com a representação do objeto a ser impresso, bem como a 

habilidade para compartilhar tais arquivos digitais (cf. KHOURY, Amir H. The makings of an individualized-

industrial revolution: three-dimensional printing and its implications on itellectual property law. Journal of High 

Technology Law, v. 16, n. 1, p. 11, 2015. HeinOnline). 
176 DEPOORTER, Ben; RAUS, Bregt. Who’s afraid of 3D printing cit., p. 66. 
177 Idem, ibidem. 



47 

 

 

As camadas de matéria-prima são depositadas justamente em consonância com as 

seções transversais bidimensionais contidas no arquivo digital “fatiado”/dividido.178 As 

impressoras 3D podem imprimir objetos mediante o uso de diversas matérias-primas, tais 

como cerâmica, aço, plástico, metal, cimento, comida e células, sendo capazes, inclusive, de 

imprimir microbaterias e rins humanos. 179-180-181 

Por fim, a última etapa corresponde à própria impressão do objeto pela impressora 3D, 

o que, independentemente do método adotado, é realizado, basicamente, mediante o depósito 

sucessivo de camadas de matéria-prima, umas sobre as outras.182 É justamente essa última 

etapa que será analisada no presente subtópico. 

Comumente, as impressoras 3D têm cabeças de impressão que se movimentam sobre a 

cama de impressão ao longo de linhas ortogonais nos eixos X e Y. Além do tempo 

propriamente dedicado para impressão, a movimentação de cada cabeça de impressão envolve 

aceleração, desaceleração e seu retorno para a posição inicial da próxima camada e, por 

conseguinte, a repetição do processo para produção do objeto.183 

Nas impressoras convencionais, a cabeça de impressão se movimenta no eixo x 

(horizontal; largura) e o papel segue o eixo y (diagonal; profundidade).184 Tratando-se de 

impressora 3D, a impressão da “terceira dimensão” do objeto, correspondente ao eixo z 

(altura), é possível diante do fato de que a cabeça de impressão se desloca em duas dimensões 

sobre uma cama de impressão que se movimenta para cima e para baixo. E, em vez de tinta, 

são utilizadas outras matérias-primas, tais como madeira, metal, cerâmica, concreto, as quais, 

inclusive, podem ser combinadas para utilização simultânea.185 

Veja-se que tanto as impressoras convencionais quanto as impressoras 3D partem do 

mesmo princípio, qual seja a tradução das informações e dados contidos em um arquivo 

 
178 Ou seja, a impressora 3D realiza a interpretação das coordenadas indicadas no arquivo digital mediante a sua 

conversão em um “arquivo G”, o que é possível pela utilização de um software de “fatiamento”/divisão do 

arquivo digital instalado na impressora 3D. O “arquivo G” (também denominado “código G”) divide o arquivo 

digital em uma sequência de seções transversais horizontais bidimensionais, o que permite a impressão do objeto 

a partir de sua base, mediante a deposição sucessiva de camadas de matéria-prima (cf. BETHANY, C.; 

GROSSJAYDA, L.; ERKALSARAH, Y.; CHEN, Lockwood Chengpeng; SPENCE, Dana M. Evaluation of 3D 

printing and its potential impact on biotechnology and the chemical sciences cit., p. 3241). 
179 GRACE, James. The end of post-sale confusion: how consumer 3D printing will diminish the function of 

trademarks. Harvard Journal of Law & Technology, v. 28, n. 1, p. 266, Fall 2014. HeinOnline. 
180 TRAN, Jasper L. The law and 3D printing. John Marshall Journal of Information Technology and Privacy 

Law, v. 31, n. 4, p. 505, Spring 2015. HeinOnline. 
181 SUN, Ke et al. 3D printing of interdigitated Li-Ion microbattery architectures. Advanced Materials, v. 25, 

issue 43, p. 4539, p. 4539-4543, 2013; ATALA, Anthony. Printing a human kidney. TED, Mar. 2011. Disponível 

em: http://ed.ted.com/lessons/printing-a-human-kidney-anthony-atala. Acesso em: 3 mar. 2019. 
182 DEPOORTER, Ben; RAUS, Bregt. Who’s afraid of 3D printing cit., p. 66. 
183 FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers cit., p. 9. 
184 THIERER, Adam; MARCUS, Adam. Guns, limbs, and toys: what future for 3D printing cit., p. 807. 
185 THIERER, Adam; MARCUS, Adam. Guns, limbs, and toys: what future for 3D printing cit., p. 808. 
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digital para um objeto tangível. A grande diferença reside no fato de que as impressoras 

convencionais depositam apenas uma camada de matéria-prima (v.g., tinta), enquanto as 

impressoras 3D “empilham” camadas, umas sobre as outras, de diversos tipos de matérias-

primas.186 

Em razão das dificuldades terminológicas acerca dos métodos para produção de bens 

via impressora 3D, a Organização Internacional de Normalização (ISO) e a Sociedade 

Americana para Testes e Materiais (ASTM)187 desenvolveram padrões para definição dos 

métodos. A ISO/ASTM 52900:2015,188-189 publicada em dezembro de 2015,190 estabelece os 

princípios gerais, fundamentos e vocabulários aplicáveis à fabricação aditiva,191 oportunidade 

em que definiu sete categorias de métodos:192-193-194 

 
186 NISSAN, Ariel M. Regulating the three-dimensional future: how the FDA should structure a regulatory 

mechanism for additive manufacturing (3D Printing) cit., p. 272.  
187 Disponível em: https://www.astm.org/Standards/additive-manufacturing-technology-standards.html. Acesso 

em: 15 fev. 2020. 
188 Principais informações sobre os métodos disponíveis em: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-

astm:52900:ed-1:v1:en. Acesso em: 15 fev. 2020. 
189 Sem prejuízo da importância da classificação estabelecida pelo ato ISO/ASTM 52900:2015, a tecnologia se 

encontra em constante estágio de desenvolvimento, razão pela qual é possível que os novos processos 

concebidos não se encaixem em nenhum dos métodos previstos (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 

61-62). Nesse sentido, a empresa HP desenvolveu um método denominado multi jet fusion (MJF), o qual se 

caracteriza pelo depósito de uma camada de pó a partir de um carro de impressão, enquanto uma cabeça de 

impressão em um segundo carro de impressão, que viaja a 90º para o primeiro carro de impressão, pulveriza 

gotículas de um líquido que são solidificadas ao entrar em contato com o calor. A velocidade de impressão é 

maximizada diante do fato de que os carros de impressão se movimentam sobre a cama de impressão em 

múltiplos eixos e em diferentes direções (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 62). 
190 A ISO/ASTM 52900:2015 será futuramente substituída pela ISO/ASTM DIS 52900. No entanto, até o 

momento, não se tem notícia da publicação oficial do ato, de modo que se encontra em desenvolvimento. Dessa 

forma, o presente trabalho utilizará a nomenclatura estabelecida pela ISO/ASTM 52900:2015, por se tratar de ato 

já publicado e concluído. 
191 Portanto, o termo “fabricação aditiva” abrange, basicamente, sete tipos de métodos de fabricação, os quais, 

em linha com a categorização realizada pela Sociedade Americana de Testes e Materiais (American Society for 

Testing and Material – ASTM), podem ser resumidos da seguinte forma: : (i) extrusão de material – matéria-

prima é depositada a partir de um bocal de impressão ou outro tipo de orifício; (ii) jato de matéria-prima – 

depósito de gotículas de matéria-prima; (iii) jato de substância colante – utilização de substância adesiva/colante 

para juntar matéria-prima em pó; (iv) laminação de folhas – folhas de matéria-prima são coladas para formação 

do objeto; (v) fotopolimerização em tanque – fotopolímero líquido é solidificado mediante a aplicação de luz; 

(vi) fusão de cama em pó – energia térmica é usada para fundir uma “cama” de matéria-prima em pó; (vii) 

deposição de energia direcionada – energia térmica direcionada é empregada para fundir a matéria-prima à 

medida que é depositada (cf. BECK, James M.; JACOBSON, Matthew D. 3D printing: what could happen to 

products liability when users (and everyone else in between) become manufacturers. Minnesota Journal of Law, 

Science and Technology, v. 18, n. 1, p. 148-149, Winter 2017. HeinOnline; Cf. ASTM’s Additive Manufacturing 

Technology Standards, ASTM INT’L. Disponível em: http://www.astm.org/Standards/additive-manufacturing-

technology-standards.html. Acesso em: 18 fev. 2020). 
192 BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 28. 
193 DUGAN, Zachary M. 3-D printing & products liability law: are individuals printing themselves into strict 

products liability. Widener Law Journal, v. 26, n. 2, p. 194, 2017. HeinOnline. 
194 Anteriormente, a terminologia era determinada pelo ato ASTM F2792-12a, que, em sua essência, adotava a 

mesma divisão realizada pelo ato atualmente vigente (cf. ASTM F2792-12a, Standard Terminology for Additive 

Manufacturing Technologies, (Withdrawn 2015), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012, 

www.astm.org. Disponível em: http://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?F2792; Cf. SAPTARSHI, S. M.; 

ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 18-19). 
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I. Extrusão de material (material extrusion) – utilização de um bico injetor que 

deposita matéria-prima semilíquida195; 

II. Fotopolimerização em tanque (vat photopolymerization) – laser ou outra fonte de 

luz solidifica as camadas sucessivas de matéria-prima depositadas na superfície ou na base de 

um tanque/uma cuba de fotopolímero líquido196-197-198; 

 
195 O método cuja utilização é mais comum no âmbito da impressão 3D é a extrusão de material, o qual se refere 

a qualquer tipo de processo em que objetos são impressos mediante o depósito de material semilíquido a partir 

de um bico injetor (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 28). Na extrusão de material, matéria-prima 

em estado semissólido é depositada camada a camada em uma cama de impressão a partir de um bocal de 

impressão. Tal bocal é de vital importância, na medida em que, em razão de seu aquecimento, a matéria-prima 

alcança o estado ideal para ser depositada na cama de impressão. A extrusora que contém o bocal de impressão 

se movimenta nos eixos x (largura) e y (profundidade), enquanto a cama de impressão se desloca para cima e 

para baixo no eixo z (altura) (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects 

cit., p. 21). Diferentemente do processo de fotopolimerização, em que o objeto e os suportes para sua fixação são 

feitos do mesmo material, o método da extrusão de material permite a utilização de um bocal de impressão 

adicional para depósito de material de suporte solúvel, que pode ser facilmente dissolvido com determinados 

tipos de solventes (cf. Idem, ibidem). Ao entrar em contato com a cabeça de impressão, o material é derretido, 

sendo despejado por meio de um fino bico injetor e, por via de regra, achatado pela cabeça de impressão na 

medida em que é despejado (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 28). O filamento fundido é 

depositado na superfície horizontal, denominada “cama de impressão” ou “plataforma de construção”, esfriando 

e solidificando rapidamente, de modo que a cabeça de impressão realiza os movimentos para depósito das 

camadas de matéria-prima (cf. Idem, p. 29). Após o depósito da primeira camada de matéria-prima, a cama de 

impressão abaixa lentamente para que a próxima camada seja depositada sobre a primeira, o que é repetido 

sucessivamente até a fabricação final do objeto. Esse método se assemelha à construção de um objeto mediante a 

utilização de uma pistola de cola quente controlada por computador (cf. Idem, p. 30). Da mesma forma que 

impressoras convencionais, as impressoras 3D têm um volume máximo de impressão que determina o tamanho 

dos objetos capazes de ser impressos (cf. Idem, ibidem). 
196 O método da fotopolimerização em tanque também é conhecido como processamento de luz digital, em que é 

utilizada radiação ultravioleta ou outra fonte de luz que, ao entrar em contato com determinados tipos de 

matérias-primas, resulta na sua solidificação (cf. FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers cit., 

p. 34). A fotopolimerização é um dos métodos mais antigos da tecnologia de impressão 3D, a qual utiliza 

fotopolímeros líquidos como matéria-prima para produção de objetos. Para tal, é utilizada luz ultravioleta, que, 

ao entrar em contato com a matéria-prima, inicia uma reação química (junção das moléculas dos polímeros), 

resultando na solidificação da camada de matéria-prima depositada (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. 

Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 20). Nesse método, a cama de impressão não abaixa para o 

depósito da próxima camada de matéria-prima, mas, sim, eleva-se na medida em que as camadas são 

depositadas, tendo em vista que as impressoras que utilizam tal método têm uma fonte de luz em sua parte 

inferior, a qual direciona uma imagem para a cama de impressão mediante o uso de espelhos anexados a 

galvanômetros nos eixos x e y ao longo da cama de impressão. Por se tratar de um método que realiza a 

impressão de maneira invertida, é comum o emprego de suportes para fixação do objeto (cf. Idem, ibidem). Após 

a impressão de um objeto mediante a utilização da técnica de fotopolimerização, o objeto é mergulhado em 

álcool isopropílico para remoção de excessos de matéria-prima. Em seguida, eventuais suportes empregados para 

impressão do objeto também são retirados. Ao final, é comum o uso de luz ultravioleta para estabilizar as 

propriedades físicas do objeto impresso (cf. Idem, p. 20-21). 
197 O método da fotopolimerização também inclui a estereolitografia, a qual, por sua vez, utiliza luz ultravioleta e 

uma resina fotocurável para impressão das camadas de matéria-prima. Uma cuba ou bandeja é preenchida de 

resina fotopolimerizável, de modo que a cama de impressão é mergulhada em tal resina e uma luz ultravioleta 

traça o formato da primeira seção do objeto a ser impresso, solidificando a matéria-prima. Em seguida, a cama 

de impressão se eleva e uma espécie de vassoura ou um movimento de inclinação redistribui a matéria-prima 

para a produção da próxima camada. O processo é repetido sucessivamente, de modo que as camadas se aderem 

até a formação final do objeto (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects 

cit., p. 20). Estereolitografia foi o primeiro processo comercial de impressão 3D, que se vale da utilização de um 

raio laser controlado por computador para construir o objeto imerso em um tanque ou cuba de fotopolímero 

líquido (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 41). Na maioria das impressoras que empregam tal 

método, os objetos são construídos sobre uma cama de impressão inicialmente posicionada sob a superfície de 
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III. Jato de matéria-prima (material jetting) – cabeça de impressão deposita pequenas 

quantidades de matéria-prima líquida, a qual é fundida para o estado sólido mediante a 

utilização de luz ultravioleta ou outra fonte de calor, de modo a endurecer a camada em razão 

do contato199; 

IV. Jato de substância colante (binder jetting) – cabeça de impressão pulveriza um tipo 

de substância colante (tal como uma pasta) sobre sucessivas camadas de matéria-prima em 

pó200; 

 
um tanque de fotopolímero líquido. Em seguida, o raio ultravioleta traça a forma da camada inicial do objeto na 

superfície do líquido, resultando em sua solidificação, oportunidade em que a cama de impressão desce alguns 

níveis. Após, determinada quantidade de fotopolímero líquido é despejado sobre a primeira camada, sendo 

utilizado raio ultravioleta novamente para traçar a forma do objeto e solidificar a substância. Tal processo é 

repetido até a produção final do objeto, momento em que a cama de impressão retorna à superfície e o objeto 

pode ser desanexado da cama de impressão (cf. Idem, ibidem). A estereolitografia tem grande vantagem em 

comparação com outros métodos de prototipagem rápida, qual seja fabricação rápida de modelos finais, 

apresentando, ainda, qualidades técnicas (v.g., força, dureza) necessárias para sua utilização em testes, bem como 

fabricação de pequenos objetos (cf. FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers cit., p. 22). A 

tecnologia da estereolitografia é mais precisa em relação ao método da extrusão de material, permitindo a 

produção de objetos com superfícies mais lisas (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 42). 
198 O método de processamento de luz digital é similar à estereolitografia no que tange à utilização de resina 

fotopolimerizável e ao uso de uma espécie de vassoura para redistribuição da matéria-prima. No entanto, nesse 

processo, um projetor reproduz a imagem completa da seção transversal do objeto de uma só vez. Por se tratar de 

um projetor com tela digital, a imagem projetada é composta de pixels quadriculados, razão pela qual a camada 

de matéria-prima é formada por “tijolos retangulares” denominados voxels. A precisão da impressão está 

diretamente relacionada à resolução do projetor, de modo que, quanto maior a resolução, maior a nitidez dos 

voxels (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit.,  p. 20). 
199 O método de jato de matéria-prima, por sua vez, consiste na pulverização de um fotopolímero líquido por um 

bocal múltiplo, semelhante a uma cabeça de impressão estilo jato de tinta. A cabeça de impressão se move pela 

plataforma de construção depositando a camada da matéria-prima, a qual é solidificada mediante a utilização de 

luz ultravioleta emitida da cabeça de impressão (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 49). O método 

do jato de matéria-prima, o qual se desenvolve mediante o depósito de fotopolímeros líquidos na plataforma de 

impressão, assemelhando-se ao processo de impressão convencional de documentos. São usadas múltiplas 

cabeças de impressão para a deposição simultânea de camadas, que são solidificadas instantaneamente pela 

utilização de uma lâmpada ultravioleta anexada à extrusora. Tal método é considerado de muita precisão, de 

modo que, uma vez produzido o objeto, não é necessária a aplicação de técnicas de acabamento. Por outro lado, 

a depender do objeto a ser impresso, demanda o emprego de suportes de fixação (cf. SAPTARSHI, S. M.; 

ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 25). 
200 No método de jato de substância colante, uma camada de matéria-prima em pó é depositada na cama de 

impressão mediante a elevação de um reservatório da matéria-prima em pó e a utilização de uma lâmina ou um 

rolo para “empurrar” a matéria-prima em pó. Em seguida, uma cabeça de impressão de bocal múltiplo dispara 

jatos de uma solução colante (tal como uma pasta) no formato da primeira camada do objeto. Após, a cama de 

impressão desce alguns níveis para que o processo descrito seja repetido sucessivamente até que o objeto seja 

impresso (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 51-52). Após a impressão completa, o objeto fica 

envolto em um bloco de pó cuja remoção é feita manualmente. Em seguida, o objeto é colocado numa câmara 

para retirada do pó remanescente, o que é realizado com jatos de ar comprimido. Tais câmaras utilizam sistemas 

de pressurização com o objetivo de reciclar todo o excesso de pó, a fim de reduzir o desperdício de matéria-

prima (cf. Idem, p. 52).Referido método envolve a aplicação de uma camada de matéria-prima em pó em uma 

superfície, sendo comum o emprego de um rolo. Após a deposição do pó, a cabeça de impressão deposita um 

líquido adesivo/colante em áreas predeterminadas da camada de matéria-prima, e, ao entrar em contato com o 

pó, o líquido solidifica a camada de matéria-prima depositada. O processo descrito é repetido sucessivamente até 

a criação final do objeto (cf. FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers cit., p. 9). Tal método, 

portanto, consiste na pulverização de um líquido colante/adesivo, de modo a colar as partículas de matéria-prima 

em pó para produção do objeto. Contém os seguintes elementos: (i) recipiente para armazenamento da matéria-

prima em pó; (ii) rolo ou lâmina para reabastecimento da matéria-prima em pó na câmara de modelagem; (iii) 

bocal de impressão que pulveriza a substância colante/adesiva na seção transversal de matéria-prima em pó. 
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V. Fusão de cama em pó (power bed fusion) – laser ou outra fonte de calor funde 

sucessivas camadas de matéria-prima em pó201-202; 

VI. Deposição de energia direcionada (directed energy deposition) – laser ou outra 

fonte de calor funde determinada matéria-prima em pó (material de construção) na medida em 

que as camadas são depositadas203; 

VII. Laminação de folhas (sheet lamination) – folhas de papel, plástico ou metal são 

coladas204. 

 
Após a impressão de uma camada, a plataforma de impressão é abaixada, oportunidade em que o rolo/lâmina 

recarrega a câmara de modelagem com matéria-prima em pó. O método dispensa a utilização de suportes para 

fixação do objeto, na medida em que o excesso de matéria-prima em pó cumpre tal função. Trata-se de método 

que permite a impressão de objetos já montados e coloridos (cor única ou cores combinadas) (cf. SAPTARSHI, 

S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 24). 
201 O método da fusão de cama em pó pode ser realizado de várias formas, sendo a sinterização a laser o 

processo mais difundido. Uma camada de pó de matéria-prima é pulverizada na cama de impressão, e, logo em 

seguida, um raio laser traça a seção transversal da primeira camada. Em razão do calor, os grãos de pó são 

“sinterizados”, isto é, são parcialmente derretidos e fundidos com outros grânulos de pó (cf. BARNATT, 

Cristopher. 3D printing cit., p. 56).Nesse método, portanto, matéria-prima em pó é sinterizada ou derretida 

mediante a utilização de um laser ou qualquer outra fonte térmica de calor (v.g., raio de elétrons). Em síntese, tal 

método pressupõe três elementos essenciais: (i) bocal de impressão, que tem a fonte de energia necessária para 

combinação da matéria-prima; (ii) câmara de modelagem, onde o objeto é impresso; e (iii) matéria-prima para 

ser reabastecida na câmara de modelagem (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: 

engineering aspects cit., p. 23). A câmara de modelagem é abaixada para níveis específicos de profundidade e 

preenchida com matéria-prima em pó. Em seguida, um laser ou outra fonte de calor é direcionada para a 

matéria-prima em pó, de modo a sinterizar ou derreter a matéria-prima e traçar a primeira seção transversal. 

Após a impressão da primeira camada, a câmara de modelagem é abaixada levemente para a deposição de 

matéria-prima em pó, de modo que tal processo é repetido sucessivamente até a produção final do objeto. Trata-

se de método que dispensa o uso de suportes de anexação, sendo possível que a própria matéria-prima em pó não 

utilizada sirva de “almofada” para o objeto (cf. Idem, ibidem). 
202 Com base no tipo de fonte de energia utilizada, é possível dividir o método da fusão de cama em pó em cinco 

categorias: (i) sinterização seletiva a laser (selective laser sintering – SLS); (ii) sinterização a laser de metal 

direto (direct metal laser sintering – DMLS); (iii) sinterização seletiva por calor (selective heat sintering – SHS); 

(iv) derretimento seletivo a laser (Selective laser melting – SLM); (v) fusão de feixe de elétrons (electron beam 

melting – EBM) (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 23). O 

método da sinterização seletiva a laser também é conhecido como deposição de pó a laser. Na deposição a laser, 

um raio laser é utilizado para derreter um material aditivo e criar uma “trilha de matéria-prima” com seções 

transversais aproximadamente hemisféricas (cf. FINK, Johannes Karl. 3D industrial printing with polymers cit., 

p. 23). 
203 O método de deposição de energia direcionada, também conhecido como “formação de pó a laser”, é o 

método comumente usado para a criação de objetos de metal a partir de matéria-prima em pó. Comercialmente, o 

método de depósito de energia direcionada também é conhecido como modelagem líquida projetada a laser 

(laser engineered net shaping – LENS) ou deposição de metal a laser (laser metal deposition – LMD) (cf. 

BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., p. 60). Nesse método, um bico injetor pulveriza pó de matéria-prima 

diretamente em um feixe de laser de alta potência, de modo que o material já é depositado em sua forma 

fundida, sendo que a plataforma de construção, por sua vez, movimenta-se em múltiplos eixos (altura, largura e 

profundidade). Diante do processo adotado por esse método, a produção não se limita ao depósito sucessivo de 

camadas de matéria-prima, diferentemente do que ocorre com relação aos outros métodos de impressão 3D (cf. 

Idem, Ibidem). No método da deposição de energia direcionada, metal em pó ou em fio são fundidos mediante 

aplicação de um raio de elétrons ou laser de alta potência, sendo colocados em uma cama de impressão, ou seja, 

o depósito e a fusão da matéria-prima em pó acontecem simultaneamente, o que confere velocidade ao processo 

de impressão. O bocal de impressão e a fonte de energia, por via de regra, são montados em um braço que se 

movimenta em múltiplas direções (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering 

aspects cit., p. 24). 
204 O método da laminação de folhas se diferencia em relação aos demais métodos supraindicados, na medida em 

que se caracteriza pela junção de folhas de papel, papel ou metal. Na hipótese em que há utilização de folhas de 
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A análise dos métodos supramencionados permite concluir que, em síntese, as 

impressoras 3D empregam matérias-primas nas formas de pó ou líquido205, as quais são, 

basicamente, fundidas mediante a utilização de lasers.206-207-208 

Diante das especificidades técnicas de cada método de fabricação, é possível concluir 

que a tecnologia tem funcionamento próprio, o que é influenciado pelo tipo de método 

utilizado, a matéria-prima e o modelo de impressora 3D. Sem prejuízo quanto às variáveis 

envolvidas, fato é que o conceito básico da tecnologia de impressão 3D consiste na fabricação 

de objetos pela deposição sucessiva de camadas de determinado tipo de matéria-prima, e tais 

camadas são depositadas a partir das informações e dados contidos em um arquivo digital 

com a representação tridimensional do objeto.209 

 
papel, o método também é conhecido como fabricação de objetos laminados. Embora possam ser utilizados 

vários tipos de processos, em geral, o método é desenvolvido pela aplicação de uma substância adesiva na folha 

de matéria-prima. Em seguida, um laser ou lâmina é empregada para traçar o contorno do objeto na folha de 

matéria-prima e, em seguida, a cama de impressão abaixa alguns níveis, o que é realizado sucessivamente até a 

produção final do objeto. Trata-se de método que dispensa o uso de suportes, e a remoção do excesso de matéria-

prima permite a produção de pequenos blocos de tal matéria-prima (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing cit., 

p. 60-61). Assim, é possível afirmar que o método de laminação de folhas se baseia na utilização de folhas de 

papel ou outra matéria-prima para impressão do objeto. A matéria-prima é revestida de um material adesivo 

sensível ao calor, permitindo que as camadas sucessivas de matéria-prima colem umas nas outras, o que 

demanda a aplicação de um rolo ou uma prensa para derretimento de tal material adesivo. Em seguida, o material 

é cortado de acordo com as especificações contidas no arquivo digital. Após a produção de uma camada, a 

plataforma de impressão é abaixada, a fim de que nova matéria-prima seja colocada a partir do recipiente de 

armazenamento, oportunidade em que, novamente, um rolo ou uma prensa são usados para colar a nova camada 

à camada anterior. O processo descrito é realizado sucessivamente para a produção fina do objeto (cf. 

SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D printing: engineering aspects cit., p. 25). 
205 Os métodos de extrusão de material, fotopolimerização em tanque, estereolitografia, processamento de luz 

digital e jato de matéria-prima consistem, em síntese, na solidificação de matéria-prima líquida ou semilíquida. 

E, durante o processo de depósito das camadas de matéria-prima, luz, calor ou elementos químicos são utilizados 

para que as camadas sejam coladas umas às outras (cf. ADAMS, Mitchell. The Third Industrial Revolution: 3D 

printing technology and Australian designs law cit., p. 59.). Outros métodos de impressão 3D, por sua vez, 

consistem na colagem de matérias-primas em pó. 
206 REDDY, Preeta. The legal dimension of 3D printing: analyzing secondary liability in additive layer 

manufacture cit., p. 225. 
207 Independentemente do método adotado, verifica-se que a fabricação aditiva tem como princípio a produção 

de bens mediante a junção e o acúmulo de matéria-prima, ao passo que, no método tradicional de fabricação 

(fabricação subtrativa), os objetos são produzidos a partir do recorte e moldagem da matéria-prima (cf. 

GREENBAUM, Eli. Three-dimensional printing and open source hardware. NYU J. Intell. Prop. & Ent. L., 

Volume 2, Nº 2, 2013, p. 271 e 272). 
208 Com efeito, em suma, as impressoras 3D se servem de quatro métodos para depósito das camadas de maneira 

sucessiva: (i) extrusão de material fundido ou semilíquido a partir de um bico da cabeça de impressão que, logo 

após sua saída da cabeça de impressão, endurece rapidamente; (ii) solidificação seletiva de um líquido conhecido 

como fotopolímero, o qual endurece mediante a utilização de laser ou outro tipo de luz. Para a 

fotopolimerização, algumas impressoras 3D usam tanques cheios do líquido, enquanto outras disparam um jato 

de uma única camada de resina e empregam luz ultravioleta para solidificá-la; (iii) colagem seletiva de grânulos 

em pó. O “material granular colante” é obtido mediante o disparo de uma espécie de adesivo em camadas 

sucessivas pó ou via fusão dos grânulos de pó com laser ou outra fonte de calor; (iv) laminação, oportunidade 

em que camadas sucessivas de cortes da matéria-prima são agregadas e “coladas”. Cada método apresenta maior 

aplicabilidade em função da matéria-prima manuseada para impressão (cf. BARNATT, Cristopher. 3D printing 

cit., p. 10-11.). 
209 BECK, James M.; JACOBSON, Matthew D. 3D printing: what could happen to products liability when users 

(and everyone else in between) become manufacturers cit., p. 150. 
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Portanto, embora todas as impressoras 3D realizem a produção de objetos por métodos 

aditivos, os equipamentos se distinguem quanto à forma pela qual as camadas de matéria-

prima são depositadas e unidas.210 

Com efeito, em que pese a diversidade de processos de impressão 3D, fato é que todos 

envolvem a fusão de materiais, sendo comum que tal processo se dê mediante o depósito 

sucessivo de camadas de matéria-prima, por meio da utilização de calor, elementos químicos, 

luzes, raios de elétrons ou substâncias colantes, independentemente de se tratar de depósito 

sucessivo de camadas de matéria-prima por métodos relacionados à extrusão de material, 

fusão de matéria-prima em pó ou matéria-prima em lâminas.211 

A diversidade de métodos não altera o fato de que a tecnologia da impressão 3D 

funciona, basicamente, da mesma forma: (i) utilização de um arquivo digital com a 

representação virtual do bem a ser impresso; (ii) processamento do arquivo digital mediante o 

uso de um software para seu “fatiamento”/divisão em seções horizontais bidimensionais;212 

(iii) emprego da matéria-prima adequada para produção do bem. 

Em última análise, o funcionamento da tecnologia de impressão 3D é relativamente 

simples, já que se constitui, basicamente, pela produção de objetos em três dimensões 

mediante o depósito sucessivo de camadas de matéria-prima em consonância com as 

informações contidas em um arquivo digital que contém a representação tridimensional do 

objeto. Cada camada de matéria-prima é uma fina camada horizontal em uma seção 

transversal do objeto a ser impresso. Sob tal perspectiva, a impressão 3D é o processo inverso 

de cortar um objeto em camadas horizontais.213-214-215 

 
210 ATTARAN, Mohsen; STIDHAM, Paisley. The coming age of 3-D printing Decreased costs, technical 

improvements and an expired patent give additive manufacturing a boost. ISE Magazine, p. 28, 2017. 
211 3D PRINTING TASK FORCE. 3D printing: key legal issues and options for change. Designs Committee – 

Designs Communications Subcommittee. International Trademark Association, Aug. 2017, p. 1. 
212 SIMON, Matt. When copyright can kill: how 3D printers are breaking the barriers between intellectual 

property and the physical world. Pace Intellectual Property, Sports & Entertainment Law Forum, v. 3, p. 61, 

2013. HeinOnline. 
213 KHOURY, Amir H. The makings of an individualized-industrial revolution: three-dimensional printing and 

its implications on itellectual property law cit., p. 2. 
214 É possível concluir que a fabricação aditiva é profundamente diferente em relação a métodos industriais 

tradicionais, os quais são caracterizados pela fabricação subtrativa, motivo pelo qual a tecnologia de impressão 

3D tem o potencial de revolucionar o setor industrial e alterar a competitividade do mercado (cf. IKRAM, M.; 

FIAZ, A.; SU, Q.; FAROOQUI, A. Development of 3D printing business model in China cit., p. 114.) 
215 Seria possível dizer, portanto, que a fabricação aditiva é processo inverso em relação ao método industrial 

tradicional (fabricação subtrativa), na medida em que, neste, parte-se de um bloco de matéria-prima que, 

mediante aplicação de técnicas de redução (v.g., corte, moagem), se assemelha ao esculpimento de uma estátua 

por um artista plástico. Parte-se de um excesso de matéria-prima retirado paulatinamente para obtenção do 

formato do objeto. Em contrapartida, na fabricação aditiva somente é utilizada a matéria-prima estritamente 

necessária para produção do objeto, o que traz ganhos em eficiência e redução de desperdícios (cf. BECK, James 

M.; JACOBSON, Matthew D. 3D printing: what could happen to products liability when users (and everyone 

else in between) become manufacturers cit., p. 150). 
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Assim, independentemente do método adotado para impressão 3D, fato é que todos 

pressupõem um arquivo digital, o qual se assemelha a um “projeto virtual” (virtual blueprint) 

para impressão do objeto. E, após o upload do arquivo digital na impressora 3D, a produção 

do objeto se dá de maneira automática, transformando as seções transversais bidimensionais 

do arquivo digital em um objeto tangível. O processo se dá mediante o “empilhamento” de 

camadas de matéria-prima de baixo para cima, as quais se solidificam/secam/colam para que a 

próxima camada seja depositada.216 

Portanto, a essência da tecnologia consiste em afirmar que se trata de um equipamento 

(impressora 3D) capaz de transformar um arquivo digital em um objeto tangível 

tridimensional. Trata-se de um processo de produção de bens que, a partir de matérias-primas 

pequenas, produz objetos mediante o depósito sucessivo de camadas de tal matéria-prima, o 

que permite não só a criação de objetos que não seriam possíveis pela utilização de métodos 

de fabricação convencionais, mas também a produção de objetos com partes internas móveis 

já acabados, tornando desnecessário um procedimento posterior de montagem.217 

No contexto da impressão 3D, os modelos de negócios, em síntese, podem se dar de 

três maneiras. O modelo de usuário é aquele que se resume em três etapas: (i) indivíduo 

elabora o arquivo digital via escâner 3D ou software de modelagem tridimensional; (ii) 

conversão do arquivo digital para um formato executável pela impressora 3D; (iii) envio do 

arquivo digital à impressora 3D; (iv) impressão do objeto.218 

No modelo denominado distribuição de arquivos digitais, tem-se: (i) criação do 

arquivo digital por múltiplos indivíduos; (ii) o arquivo digital é compartilhado em 

comunidades on-line de compartilhamento de arquivos; (iii) indivíduos acessam a plataforma 

de compartilhamento e realizam o download do arquivo digital desejado.219 

Nos contextos supramencionados, uma vez obtido o arquivo digital, isto é, mediante 

elaboração pelo próprio indivíduo ou download em uma plataforma de compartilhamento, o 

arquivo digital pode ser impresso pelo indivíduo que possua uma impressora 3D ou, 

eventualmente, pela utilização de um prestador de serviço de impressão 3D.220  

 
216 DUGAN, Zachary M. 3-D printing & products liability law: are individuals printing themselves into strict 

products liability cit., p. 193. 
217 WEINBERG, Michael. It will be awesome if they don’t screw it up: 3D printing, intellectual property, and the 

fight over the next great disruptive technology. Washington, D.C.: Public Knowledge, 2010. p. 2. 
218 ADAMS, Mitchell. The Third Industrial Revolution: 3D printing technology and Australian designs law cit., 

p. 64. 
219 ADAMS, Mitchell. The Third Industrial Revolution: 3D printing technology and Australian designs law cit., 

p. 64. 
220 Idem, p. 65.  
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A utilização de um prestador de serviço de impressão 3D se mostra uma alternativa ao 

indivíduo que pretende obter um objeto impresso em três dimensões, já que o referido 

prestador possui equipamento, matérias-primas e conhecimentos técnicos para operar a 

tecnologia. Logo, trata-se de modelo que favorece a difusão da tecnologia, uma vez que o 

indivíduo não precisa incorrer em custos para aquisição de equipamentos, tampouco necessita 

de conhecimentos técnicos para sua operação.221 

Considerando os modelos de negócio verificados na pragmática, existem quatro 

maneiras pelas quais o consumidor tem acesso aos objetos produzidos pela impressão 3D.222 

Empresas como Amazon e Shapeways vendem os objetos impressos e enviam 

diretamente ao consumidor. Nesse sentido, a Amazon lançou uma loja on-line especialmente 

concebida para objetos fabricados via impressão 3D, em que é possível a aquisição de 

diversos objetos, tais como joias.223 Outra forma se dá pela venda direta dos produtos por 

indivíduos que utilizam a impressão 3D como passatempo. Nessa hipótese, o próprio 

indivíduo que elaborou o arquivo digital realiza a impressão e a fabricação em benefício do 

consumidor.224 

A terceira forma consiste na aquisição, total ou parcial, de direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital, de modo que a impressão é realizada no 

âmbito doméstico do indivíduo.225 

Por fim, a quarta alternativa é a hipótese em que o próprio consumidor elabora o 

arquivo digital e realiza a impressão do objeto em sua impressora 3D. As quatro alternativas 

mencionadas têm o potencial de revolucionar a maneira pela qual os bens são distribuídos aos 

consumidores.226 

A análise do funcionamento da tecnologia permite concluir que, sob a perspectiva da 

impressora 3D, não há dúvidas de que um objeto produzido pela tecnologia da impressão 3D 

será juridicamente qualificado como um “bem móvel tangível”, nos termos do artigo 82 do 

Código Civil.227  

Além disso, é possível afirmar que, embora existam semelhanças em relação à 

impressora convencional, o processo de fabricação da impressora 3D é totalmente diferente. 

 
221 ADAMS, Mitchell. The Third Industrial Revolution: 3D printing technology and Australian designs law cit., 

p. 66.  
222 NIELSON, Heidi. Manufacturing consumer protection for 3-D printed products. Arizona Law Review, v. 57, 

n. 2, p. 614, 2015. HeinOnline. 
223 Idem, ibidem. 
224 NIELSON, Heidi. Manufacturing consumer protection for 3-D printed products cit., p. 614. 
225 NIELSON, Heidi. Manufacturing consumer protection for 3-D printed products cit., p. 615. 
226 Idem, ibidem. 
227 BECK, James M. et al. 3D printing of manufactured goods: an updated analysis. 2. ed. 2016. 
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Enquanto na impressora convencional não existem transformações significativas da natureza 

da matéria-prima (tinta), a fabricação dos objetos na impressora 3D somente é possível em 

razão da transformação das propriedades químicas das matérias-primas mediante a utilização 

de métodos variados. 

A impressora 3D não se restringe apenas a “imprimir” um objeto, mas, sim, é 

tecnologia que viabiliza a produção de bens a partir da transformação de matérias-primas 

diversas, o que permite reconhecer que a impressora 3D pode ser equiparada a um 

equipamento industrial para produção de bens. 

Assim, no tocante ao escopo do presente trabalho, a controvérsia residirá em analisar 

se as operações que tenham como objeto o bem tangível estarão submetidas à incidência do 

ICMS, do ISS ou do IPI.228 Consoante será demonstrado, eventual conflito de competência 

tributária no contexto dos objetos impressos poderá ser verificado com maior intensidade 

entre ISS e IPI, tendo em vista que a tecnologia pode ser utilizada tanto no contexto industrial, 

quanto para prestação de serviços de impressão de objetos a partir de arquivos digitais. 

Em outras palavras, surgem dúvidas se, a depender do modelo de negócio, a pessoa 

jurídica proprietária da impressora 3D que realiza a impressão de objetos a partir de arquivos 

digitais seria juridicamente qualificada enquanto industrial ou prestadora de serviços. 

Consequentemente, a qualificação jurídica da atividade desenvolvida também traz impactos 

relevantes no âmbito da tributação sobre a renda e a receita auferidas, os quais serão 

analisados neste trabalho. 

Os impactos tributários da impressão 3D nas operações business-to-consumer e 

business-to-business, entretanto, não se restringem à impressora 3D, isto é, ao equipamento 

que realiza a fabricação dos objetos pela transformação da matéria-prima.  

Conforme demonstrado no presente subtópico, a transformação da matéria-prima é 

realizada a partir das informações e especificações contidas em elemento de fundamental 

relevância para as operações que se valem da impressora 3D. Trata-se do arquivo digital 

 
228 Nesse cenário, Marley Alisson Perdigão de Assis exemplifica o potencial dos impactos tributários da 

impressora 3D no âmbito do IPI: “Além do mais, os produtos inicialmente serão arquivos digitais com os 

desenhos a serem impressos e os conceitos jurídicos que definem os impostos necessitarão ser alterados para se 

adaptarem a situações como, por exemplo, a do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), já que a impressão 

em lar residencial dificilmente poderá ser comparada a chamada ‘indústria’ para o caso de um produto que 

outrora era produzido em uma indústria ser produzido em um ambiente doméstico” (cf. ASSIS, Marley Alisson 

Perdigão de. Impressão 3D, modelos de negócios e os novos cenários para a propriedade intelectual. 2018. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas, 2018, p. 20). 
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imprimível, o qual possui a representação tridimensional do objeto que se pretende 

produzir.229 

Assim, o próximo subtópico cuida da análise do arquivo digital imprimível, de modo 

que, a partir da compreensão de seus aspectos técnicos relevantes, seja realizada a correta 

qualificação jurídico-tributária para os fins do presente trabalho. 

 

1.2. Arquivo digital imprimível: aspectos técnicos relevantes para a qualificação 

jurídico-tributária 

 

Conforme destacado no subtópico anterior, o processo de impressão 3D pressupõe a 

utilização de um arquivo digital, o qual contém a representação tridimensional do objeto a ser 

impresso. A análise da qualificação jurídica dos arquivos digitais imprimíveis é de suma 

importância, na medida em que, no contexto da impressão 3D, a criação e a transferência de 

direitos relativos a tais arquivos são as principais características da tecnologia e, 

consequentemente, as diferenças centrais com relação aos processos de fabricação 

tradicionais.230 

Com efeito, a forma básica de um arquivo digital imprimível se assemelha a um 

projeto convencional, a exemplo de um projeto de engenharia e arquitetura. Em síntese, o 

arquivo digital imprimível pode ser criado231 mediante (i) a utilização de softwares de 

modelagem tridimensional, tais como AutoCAD, TurboCAD, SolidWorks; ou (ii) 

escaneamento do objeto tangível em três dimensões por meio de um scanner. 

Independentemente do método escolhido para criação do arquivo digital, fato é que, 

uma vez elaborado, é possível ser distribuído como qualquer outro arquivo de computador, tal 

como um documento no formato “.pdf” ou produzido no Microsoft Word, o que implica dizer 

 
229 Diante da relevancia do arquivo digital imprimível no contexto da impressão 3D, não se ignora a tendência no 

sentido de que a tributação passe a se importar, em maior grau, com os arquivos digitais para impressão de 

objetos, surgindo dúvidas quanto ao sujeito passivo (aquele que elabora o arquivo digital ou o indivíduo que 

realiza o download), bem como ao valor econômico atribuível ao arquivo digital (cf. PATWARDHAN, A. How 

3D printing will change the future of borrowing lending and spending? Handbook of Blockchain, Digital 

Finance, and Inclusion, v. 2, p. 516, 2018). 
230 National Board of Trade, Apr. 2016 – First Edition. p. 2. 
231 Nesse contexto, os participantes das operações de impressão 3D podem ser resumidos da seguinte forma: (i) 

indivíduo que elabora arquivos digitais imprimíveis apenas como passatempo, de modo que é compartilhado sem 

fins comerciais; (ii) indivíduo que elabora arquivos digitais imprimíveis, compartilhando-se com fins comerciais; 

(iii) prestador de serviços de impressão 3D, que realiza a impressão de arquivos digitais; (iv) o fabricante da 

impressora 3D, que realiza a impressão do objeto; (v) programador que desenvolve o programa de computador 

responsável pelo fornecimento das informações, a partir do arquivo digital, para realização da impressão; (vi) 

fornecedor de matéria-prima (cf. WANG, Shen. When classical doctrines of products liability encounter 3D 

printing: new challenges in the new landscape. Houston Business and Tax Law Journal, v. 16, n. 1, p. 106-107, 

2016. HeinOnline). 
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que pode ser enviado por e-mail para que alguém imprima o objeto em sua impressora 3D.232 

O conteúdo dos referidos arquivos digitais não se resume apenas à forma geométrica, 

de modo que também contêm informações relacionadas ao objeto, como nome das peças, 

comentários do autor, informação acerca do material a ser utilizado, histórico de mudanças do 

desenho e instruções para impressão.233 

Nesse momento, o arquivo digital imprimível é popularmente denominado “arquivo 

CAD”, os quais, em geral, são salvos no formato “.amf”. Tais arquivos digitais podem ser 

comparados a um documento de texto ou imagem no formato “.pdf”. Esse, inclusive, é o 

motivo pelo qual tais arquivos digitais são passíveis de fácil compartilhamento na Internet, tal 

como o envio de um e-mail com um documento anexo no formato “.pdf” .234 

Embora os arquivos digitais, nessa etapa, possam ser visualizados e manipulados com 

relação à própria representação tridimensional, eles também podem ser visualizados pelo 

indivíduo em seu formato de código. Nessa hipótese, trata-se de um arquivo de texto com 

diversas linhas de código passíveis de edição, o que, consequentemente, resulta em alterações 

na representação tridimensional.235 

A próxima etapa demanda a utilização de um software para converter o arquivo digital 

em um arquivo “rede de superfície”. O arquivo “rede de superfície” tem a representação do 

objeto a ser impresso em formas geométricas, sendo de vital importância seu uso para o 

processo de impressão 3D. No entanto, a despeito de tal conversão ser necessária e ser o tipo 

de arquivo comumente acessível ao público, vale destacar que o arquivo “rede de superfície” 

não é diretamente imprimível, conforme brevemente demonstrado no subtópico anterior. Sem 

prejuízo, por se tratar do tipo de arquivo de mais amplo acesso ao público, é o arquivo de 

maior valor econômico no contexto da impressão 3D.236 

O formato mais comum do arquivo “rede de superfície”, por sua vez, é o formato 

“.stl”,237 em uma alusão ao termo estereolitografia. Nesse tipo de arquivo, o objeto é 

 
232 WEINBERG, Michael. It will be awesome if they don’t screw it up: 3D printing, intellectual property, and the 

fight over the next great disruptive technology cit., p. 3. 
233 OSBORN, Lucas S. How 3D printing works and why it matters. 3D printing and intellectual property. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2019. P. 29. 
234 LYNCH, Michael. Fashion nightmare: the future of consumer 3-D printing and online counterfeiting in the 

fashion industry cit., p. 132-133.  
235 OSBORN, Lucas S. How 3D printing works and why it matters cit., p. 29. 
236 OSBORN, Lucas S. How 3D printing works and why it matters cit., p. 29. 
237 O arquivo digital no formato “.stl” é utilizado por estar em conformidade com o idioma-adrão de mosaico, o 

que permite a identificação de todas as camadas de matéria-prima que serão depositadas para impressão do 

objeto. O arquivo digital no formato “.amf”, por sua vez, tem maior riqueza de detalhes, bem como oferece 

maior facilidade para definição da superfície e área interna do objeto (cf. PANTELLA, Joseph J. IV. Ready, 

print, fire: regulating the 3D-printing revolution cit., p. 8; Cf. LIPSON, Hod. Additive Manufacturing File 

Format (AMF) allows for volurretric specifications. Engineering.com, Aug. 14, 2012. Disponível em:  
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representado na forma de pequenos triângulos conectados. Exemplificando, o arquivo “.stl” se 

assemelha aos pixels em uma imagem projetada na tela de um computador. Quanto menor o 

tamanho dos triângulos, maior a resolução do objeto impresso, o que significa a produção de 

um objeto de maior qualidade quanto ao seu acabamento.238 

Portanto, diante do fato de que o arquivo digital CAD (no formato IGES – Initial 

Graphics Exchange Specifications), por questões técnicas atreladas à tecnologia, é um 

formato inadequado para execução em impressoras 3D, foi criado o formato “.stl”, e, 

atualmente, existem outros formatos de conversão do arquivo digital com o objetivo de 

corrigir problemas técnicos verificados nos arquivos digitais de formato “.stl”.239 

Assim, o arquivo digital CAD é um formato de arquivo passível de ser compreendido 

e modificado pelo indivíduo, e, após sua elaboração, deve ser convertido para um formato 

específico que permite sua execução por uma impressora 3D, qual seja o formato “.stl”. O 

arquivo no formato “.stl” contém a representação da superfície externa do objeto na forma de 

inúmeros triângulos pequenos.240-241-242 

Quando da conversão do arquivo digital CAD para o formato “.stl”, a maioria das 

informações técnicas contidas no arquivo é retirada (v.g., cores, textura, comentários do autor 

etc.), de modo que o novo arquivo contém apenas a representação geométrica triangular do 

objeto a ser impresso.243-244 

A análise de um arquivo “rede de superfície” por um indivíduo dotado de 

conhecimentos técnicos é crucial para o objeto ser impresso corretamente, pois, nessa etapa, é 

 
http://www.engineering.com3DPrinting/3DPrintingArticles/ArticleID/4703/Additive-Manufacturing-File-

Format-AMF-Allows-for-Volurmetric-Specifications.aspx. Acesso em: 20 fev. 2019). Embora o formato-padrão 

do arquivo seja “.amf”, também são utilizados os formatos “.dwg” e “.dxf” (cf. OSBORN, Lucas S. How 3D 

printing works and why it matters cit., p. 28). 
238 Idem, p. 30. 
239 GREENBAUM, Eli. Three-dimensional printing and open source hardware. NYU J. Intell. Prop. & Ent. L., v. 

2, n. 2, p. 274, 2013. 
240 Idem, p. 273. 
241 Em última análise, um arquivo digital imprimível é um conjunto de números “zero” e “um”, no formato de 

linguagem binária que, executado por computador, exibe o objeto em três dimensões ou, quando enviado a uma 

impressora 3D, permite a sua impressão (cf. OSBORN, Lucas S. Of PhDs, pirates, and the public: three-

dimensional printing technology and the arts. Tex. A&M L. Rev., v. 1, p. 826, 2014. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=2378869. Acesso em: 16 fev. 2019). 
242 A relação entre os formatos “.cad” e “.stl” pode ser comparada à distinção entre o código-fonte de um 

software e o código do objeto. Enquanto arquivos digitais no formato CAD e códigos-fonte de softwares são 

inteligíveis e modificáveis por indivíduos, os arquivos digitais no formato “.stl” e o código do objeto não o são, 

mas apenas por equipamentos eletrônicos (cf. GREENBAUM, Eli. Three-dimensional printing and open source 

hardware cit., p. 274). 
243 OSBORN, Lucas S. How 3D printing works and why it matters cit., p. 30. 
244 Outros tipos de formatos de arquivo “rede de superfície” foram desenvolvidos para sanar tal questão, tais 

como os arquivos “.obj” e “.3mf”, os quais incluem informações acerca de texturas e cores. No entanto, até o 

momento, a pragmática demonstra que os arquivos no formato “.stl” são mais difundidos pelo fato de que são 

mais fáceis de ser utilizados pelos indivíduos (cf. OSBORN, Lucas S. How 3D printing works and why it matters 

cit., p. 30). 
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possível que a representação geométrica contenha “buracos”/falhas, oportunidade em que 

caberá ao indivíduo realizar as correções manualmente. Tal como os arquivos digitais, os 

arquivos “rede de superfície” podem ser representados por um código em texto.245 

Além de ser possível a realização de mudanças no objeto mediante edição do código, é 

viável a inserção de textos e comentários para facilitar a comunicação entre os demais 

indivíduos envolvidos no processo de impressão.246 

Em que pese a importância de um arquivo “rede de superfície”, é necessária a 

utilização de um software para converter tal arquivo para um formato passível de ser 

executado pela impressora 3D, contendo as instruções necessárias para impressão do objeto. 

Trata-se do arquivo “código G”, o qual é criado mediante o uso de um software de 

“fatiamento”/divisão, oportunidade em que o objeto representado no arquivo “rede de 

superfície” é “fatiado”/dividido nas diversas camadas que correspondem às camadas que 

serão depositadas para sua impressão.247 

Referidos tipos de arquivos têm as informações de impressão específicas para 

determinado modelo de impressora 3D, razão pela qual não é passível de ser utilizado em 

diferentes tipos de equipamentos. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual não é o tipo de 

formato mais compartilhado entre os usuários,248 o que também justifica o fato de os arquivos 

“rede de superfície”, diante de sua maior flexibilidade, serem de maior valor econômico.249 

Tal como ocorre com os arquivos “rede de superfície”, é possível que, ao realizar a 

conversão para um arquivo “código G”, seja necessário proceder a edições manuais para 

garantir que a impressão ocorra corretamente.250  

Arquivos digitais imprimíveis, portanto, não se resumem apenas ao formato “CAD”. 

Em verdade, o formato “CAD” é apenas o primeiro dos três formatos de utilização no 

contexto da tecnologia da impressão 3D.251 De fato, a elaboração de um arquivo digital pode 

ser dividida em três etapas: (i) criação do arquivo digital contendo a representação do objeto 

em formato tridimensional; (ii) conversão do arquivo digital em um arquivo “rede de 

superfície” (surface-mesh file); (iii) conversão do arquivo “rede de superfície” para um 

arquivo com instruções a serem lidas pela impressora 3D.252 

Para os fins do presente trabalho e delimitação de sua qualificação jurídica, os 

 
245 OSBORN, Lucas S. How 3D printing works and why it matters cit., p. 31. 
246 Idem, p. 30. 
247 OSBORN, Lucas S. How 3D printing works and why it matters cit., p. 31. 
248 Idem, ibidem. 
249 Idem, p. 32. 
250 Idem, ibidem. 
251 Idem, p. 27. 
252Idem, p. 28. 
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arquivos digitais serão analisados sob a mesma perspectiva, isto é, independentemente do 

formato em que se encontram, sob a nomenclatura comum “arquivo digital imprimível”. Um 

arquivo digital imprimível, portanto, pode ser entendido como um projeto tridimensional de 

um objeto, de modo a fornecer instruções a tecnologias já existentes para produção de um 

objeto tangível.253 

Com base nessa premissa, é possível reconhecer que o arquivo digital imprimível se 

assemelha a um documento de texto produzido no programa Microsoft Word,254 bem como a 

um documento de texto no formato “.pdf”, carecendo, portanto, de tangibilidade.255  

Partindo de tais premissas, cabe investigar a qualificação jurídica de um arquivo 

digital imprimível utilizado em impressoras 3D para fabricação de objetos. 

Em síntese, há dois questionamentos de maior relevância no que diz respeito à 

qualificação jurídica de um arquivo digital imprimível e que devem ser analisados para os fins 

do presente estudo: (i) a aquisição de um arquivo digital imprimível representaria, em 

verdade, a aquisição do próprio objeto impresso; e (ii) o arquivo digital imprimível seria 

qualificado como software. 

Com efeito, existe entendimento no sentido de que o arquivo digital imprimível não é 

um simples projeto de um objeto tangível, de modo que, no contexto da impressão 3D, 

equivaleria à propriedade do próprio objeto que representa, sob o argumento de que sua 

materialização estaria apenas a um clique de distância.256 Sob tal perspectiva, a transferência 

de um arquivo digital imprimível equivaleria, em última análise, à compra do objeto 

tangível.257 

Nesse sentido, Alberto Macedo entende ser necessário investigar se o arquivo digital 

somente é útil ao usuário após a impressão.258 De acordo com o referido autor, na hipótese em 

que o bem a que se refere o arquivo digital somente puder ser utilizado após a sua impressão, 

estar-se-ia diante entende de bem que, “[...] em que pese esteja imaterial (no momento da 

venda e aquisição), tem a vocação de só poder ser utilizado depois de impresso seu modelo 

 
253 POWELL, Laura E. The patentability of digital manufactures as 3D printing expands into the 4D world. 

Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, v. 19, n. 1, p. 196, Fall 2016. HeinOnline. 
254 OSBORN, Lucas S. Regulating three-dimensional printing: the converging worlds of bits and atoms cit., p. 

567. 
255 O arquivo digital imprimível não é o objeto tangível almejado, de modo que apenas contém sua representação 

em formato virtual (cf. STEWART, Gary N. Three-dimensional world in a two-dimensional patent system: 3D 

printing and the importance of claiming CAD files cit., p. 502) 
256 HOLBROOK, Timothy Richard; OSBORN, Lucas S. Digital patent infringement in an era of 3D printing cit., 

p. 1.331. 
257 Idem, p. 1.356. 
258 MACEDO, Alberto. Impressão 3D e a tributação do consumo no Brasil. In: PISCITELLI, Tathiane. 

Tributação da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 7, p. 188. 
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3D (denominemos, doravante, como ‘arquivo digital com vocação para ser impresso’)”.259 

Da mesma forma, há quem sustente que a venda de um objeto impresso representaria, 

em verdade, a venda do arquivo digital utilizado para impressão e, em contrapartida, outros 

asseveram que o arquivo digital é apenas uma etapa simples da operação, de modo que o 

objetivo da operação seria a aquisição do objeto impresso.260 No tocante ao arquivo digital, a 

controvérsia residiria no fato de que a venda de um arquivo digital não implica a transferência 

do meio físico sobre o qual se encontra contido tal arquivo digital, e o meio físico é apenas o 

instrumento necessário para transferência.261 

Portanto, partindo de tais premissas, ter direitos, totais ou parciais, relativos à 

propriedade intelectual de um arquivo digital seria equivalente a possuir o próprio objeto 

impresso.262 Sob tal perspectiva, sustenta-se que a transferência, total ou parcial, de direitos 

relativos à propriedade intelectual de um arquivo digital imprimível teria como propósito 

extrair o valor econômico do próprio objeto impresso.263 

A controvérsia surge diante do fato de que, após a criação de um arquivo digital 

imprimível, o objeto tangível pode ser facilmente impresso, o que suscita questionamentos 

acerca da questão em que medida a elaboração de um arquivo digital deveria ser considerada 

a própria fabricação do objeto.264 

À luz do escopo do presente trabalho, a adoção de tais premissas poderia levar à 

conclusão de que o arquivo digital imprimível deveria receber o mesmo tratamento tributário 

conferido ao objeto impresso. Assim, a pessoa jurídica que elabora e vende arquivos digitais 

imprimíveis estaria obrigada ao pagamento de ICMS e IPI.265 

No entanto, entendemos que o arquivo digital imprimível não deve receber, 

peremptoriamente, a mesma qualificação jurídica conferida ao objeto impresso. Até sua 

efetiva utilização, um arquivo digital imprimível não passa de um desenho tridimensional de 

um objeto passível de ser materializado. Nesse cenário, é possível o indivíduo não fazer uso 

 
259 Idem, ibidem. 
260 GREENBAUM, Dov; GELBART, Amit; SHEINBERG, Yana. Digital delivery of physical goods shipping in 

the 3D printing era – problems and solutions. Tulane Maritime Law Journal, v. 41, n. 2, p. 401, Summer 2017. 
261 Idem, ibidem. 
262 EBRAHIM, Tabrez Y. 3D printing: digital infringement & digital regulation cit., p. 52. 
263 EBRAHIM, Tabrez Y. 3D printing: digital infringement & digital regulation cit., p. 52. 
264 Idem, p. 66.  
265 Nesse sentido, é o entendimento de Alberto Macedo: “Nessa situação, estamos falando de incidência de 

ICMS e IPI. ICMS porque é um bem com vocação de ser impresso para poder ser utilizado, e IPI porque a 

empresa que elabora esse arquivo digital de modelo 3D está modificando a natureza de um bem, e em seguida 

vendendo-o, ainda que imaterial, mas com vocação para ser impresso, para terceiro” (cf. MACEDO, Alberto. 

Impressão 3D e a tributação do consumo no Brasil cit, p. 188). 
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dos arquivos digitais para impressão, mas, apenas, para visualização ou edição.266  

Logo, não se pode afirmar que um arquivo digital, cujos direitos relativos à 

propriedade intelectual foram adquiridos total ou parcialmente, necessariamente resultará em 

um objeto tangível. Caso contrário, estar-se-ia admitindo que a utilidade de um bem seria 

relevante e preponderante para sua qualificação jurídica, em detrimento de suas características 

intrínsecas e do teor dos direitos transferidos no negócio jurídico que o tenha como 

objeto.Qualificar juridicamente o arquivo digital imprimível de maneira idêntica ao objeto 

impresso implicaria reconhecer a antecipação de fato (impressão do objeto) que, em verdade, 

pode sequer ocorrer. Considerando o escopo deste estudo, equivaleria a assumir a 

possibilidade de tributar fato (impressão do objeto) baseado em presunção (aquisição do 

arquivo digital imprimível) desprovida de elementos seguros que permitam assegurar a sua 

ocorrência. 

O arquivo digital imprimível possui características próprias e aspectos técnicos 

relevantes que o diferenciam do objeto impresso, o que permite concluir que deve ser 

qualificado juridicamente de maneira distinta. 

Além disso, vale destacar que a aquisição de um arquivo digital imprimível resulta na 

aquisição de direitos que autorizam a impressão do bem nos termos e condições previstos no 

negócio jurídico. Por outro lado, ao adquirir o bem já impresso, somente há transferência dos 

direitos relativos à propriedade do objeto impresso sob a perspectiva de sua individualidade 

física, não sendo lícita, via de regra, a sua reprodução sem autorização expressa. 

Nesse sentido, a aquisição, total ou parcial, de direitos relativos à propriedade 

intelectual de um arquivo digital não significa a aquisição, automática e na mesma proporção 

de direitos relativos ao uso e distribuição do objeto impresso.267 Se a licença para aquisição, 

total ou parcial, de direitos de propriedade intelectual se refere apenas ao arquivo digital, não 

significa que existe proteção também para objeto impresso. Em outras palavras, o controle 

sobre o arquivo digital não se confunde com o controle sobre o objeto impresso.268 

Portanto, o “direito de fabricar”, decorrente da aquisição total ou parcial de direitos 

relativos ao arquivo digital imprimível, não se confunde com o direito de propriedade sobre o 

bem impresso. Tanto é assim que o mesmo “direito de fabricar” relativo a um único arquivo 

digital imprimível pode ser outorgado simultaneamente para múltiplos sujeitos, enquanto o 

direito de propriedade sobre o objeto impresso é exercido, necessariamente, de maneira 

 
266 EBRAHIM, Tabrez Y. 3D printing: digital infringement & digital regulation cit., p. 58.  
267 WEINBERG, Michael. 3 steps for licensing your 3D printed stuff. 2015, p. 9. 
268 Idem, p. 17. 
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exclusiva por cada titular. 

Assim, a impossibilidade de o arquivo digital imprimível receber a mesma 

qualificação jurídica conferida ao objeto impresso tem como fundamento o distinto teor dos 

direitos transferidos nos negócios jurídicos. A aquisição de um arquivo digital imprimível 

implica a transferência de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente, autorizando 

ou restringindo a impressão nos termos em que estabelecidos no negócio jurídico, ao passo 

que a aquisição de um objeto impresso resulta na transferência do direito de propriedade do 

bem em sua acepção física e individual. 

Dessa forma, ainda que o arquivo digital imprimível represente um objeto tangível, 

com ele não se confunde.269 No momento em que direitos, totais ou parciais, relativos ao 

arquivo digital são adquiridos pelo indivíduo, trata-se de um bem intangível, de modo que a 

transição para um produto tangível poderia, inclusive, ser caracterizada como uma “mudança 

substancial”,270 o que afastaria eventual equiparação do arquivo digital imprimível ao objeto 

impresso.Para a sua correta qualificação jurídica, o que importa é verificar se, de fato, há a 

transferência de algum direito relativo ao arquivo digital, sendo irrelevante a destinação 

pretendida pelo indivíduo com relação à transferência de direitos referentes ao arquivo 

digital.271-272 

Uma vez demonstrado que ao arquivo digital imprimível não deve ser conferida a 

mesma qualificação jurídica do objeto impresso, resta analisar o segundo questionamento, 

qual seja, a possibilidade de o arquivo digital imprimível ser qualificado como software. 

Sendo equiparáveis a programas de computador, aplicar-se-iam a legislação de regência e as 

consequências jurídico-tributárias daí decorrentes.  

Analisando sob a perspectiva de que o arquivo digital imprimível representa 

informações que comandam o modo pela qual a impressora 3D realizará a impressão do 

 
269 COUCH, Jordan L. Additively manufacturing a better life: how 3D printing can change the world without 

changing the law cit., p. 537. 
270 BECK, James M.; JACOBSON, Matthew D. 3D printing: what could happen to products liability when users 

(and everyone else in between) become manufacturers cit., p. 171. 
271 GREENBAUM, Dov; GELBART, Amit; SHEINBERG, Yana. Digital delivery of physical goods shipping in 

the 3D printing era – problems and solutions cit., p. 401. 
272 Diante das especificidades relativas às operações no contexto da impressão 3D, Dov Greenbaum, Amit 

Gelbart e Yana Sheinberg sustentam que tais transações são denominadas de “Entregas Digitais de Mercadorias 

Tangíveis” (Digital Delivery of Physical – DDPG). De acordo com os referidos autores, as transações DDPG 

poderiam ser vistas sob duas perspectivas: (i) transação direta, em que o objeto do negócio jurídico é o arquivo 

digital imprimível, sendo irrelevante a maneira pela qual o indivíduo utilizará o arquivo; (ii) transação mediada, 

oportunidade em que o negócio jurídico tem como objeto a venda do objeto tangível que será impresso a partir 

de um arquivo digital. Nessa hipótese, o arquivo digital é enviado ao prestador de serviço de impressão 3D, o 

qual é responsável pela impressão e envio do objeto tangível (cf. GREENBAUM, Dov; GELBART, Amit; 

SHEINBERG, Yana. Digital delivery of physical goods shipping in the 3D printing era – problems and solutions 

cit., p. 405). 
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objeto, há quem sustente que tais arquivos seriam passíveis de proteção no âmbito da 

legislação de programas de computador.273 Assim, existe entendimento no sentido de que, 

para fins de proteção da propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível, 

seria possível sua equiparação a programas de computador e, consequentemente, aplicar a 

respectiva legislação de regência.274 

Para admitir como válida a premissa de que um arquivo digital imprimível é um 

software, seria necessário questionar em que medida uma impressora 3D pode ser classificada 

como um computador. E, em razão de suas características, é possível afirmar que impressoras 

3D são computadores,275 pois, de certa forma, as impressoras 3D reúnem características 

verificadas em computadores, quais sejam: (i) equipamento eletrônico; (ii) recebimento de 

dados (in casu, o código referente ao arquivo digital imprimível); (iii) leitura dos dados para 

criação do objeto, bem como sua visualização na cama de impressão quando do término da 

impressão.276 

Logo, admitindo-se como válida a premissa de que (i) impressoras 3D são 

computadores e (ii) arquivos digitais imprimíveis determinam a maneira pela qual as 

impressoras 3D desempenham uma função para obtenção de um resultado, qual seja, 

impressão de um objeto tangível, seria possível afirmar, nessa perspectiva, que arquivos 

digitais imprimíveis reúnem os elementos do conceito de programa de computador (software) 

previsto na legislação.277 Nesse contexto, estar-se-ia admitindo que, diante do fato de que 

arquivos digitais imprimíveis fornecem instruções a uma impressora 3D para fabricação de 

um objeto, tais arquivos digitais poderiam ser entendidos como um “processo de construção 

de um objeto tangível” mediante a utilização de uma impressora 3D.278 

Partindo-se de tais proposições, os arquivos digitais imprimíveis poderiam ser 

juridicamente qualificados não apenas como um conjunto de instruções em formato digital, 

mas, sim, como um processo de fabricação de objeto protegido pela legislação de propriedade 

intelectual.279 

Em que pese o esforço intelectivo na tentativa de equiparação, entendemos que um 

arquivo digital imprimível apresenta características próprias que o distinguem de um 

 
273 STEWART, Gary N. Three-dimensional world in a two-dimensional patent system: 3D printing and the 

importance of claiming CAD files cit., p. 497-498. 
274 Idem, p. 525. 
275 Idem, ibidem. 
276 Idem, p. 527-528.  
277 Idem, p. 528.  
278 STEWART, Gary N. Three-dimensional world in a two-dimensional patent system: 3D printing and the 

importance of claiming CAD files cit., p. 528. 
279 Idem, p. 538. 
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software,280 porquanto oarquivo digital imprimível não reúne as características de um 

software, na medida em que não é um conjunto de instruções direcionadas a um computador 

para geração de um resultado específico.281 

Com efeito, o artigo 1.º da Lei 9.609/1998 define software como um conjunto 

organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 

qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 

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

digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.282 

Para a legislação, portanto, o conceito de software pressupõe, em síntese, a presença 

dos seguintes elementos: (i) conjunto organizado de informações em linguagem natural ou 

codificada; (ii) de emprego necessário; para (iii) que uma máquina automática de tratamento 

de informação ou equipamentos periféricos; (iv) funcionem de modo e para fins 

determinados. Entendemos que o arquivo digital imprimível não satisfaz o elemento indicado 

no item (iii) referido, isto é, o arquivo digital não é de emprego necessário para que a 

impressora 3D funcione de modo e para fins determinados. 

Embora uma impressora 3D, à luz da legislação, possa ser entendida como um 

equipamento periférico em que um programa de computador pode ser empregado, 

entendemos que o arquivo digital imprimível não é de emprego necessário para “fazer 

funcionar de modo e para fins determinados” uma impressora 3D.  

Em verdade, o que é de emprego necessário para funcionamento de uma impressora 

3D é o software que realiza a leitura do arquivo digital imprimível. Tanto é assim que, 

independentemente da existência de um arquivo digital imprimível, uma impressora 3D se 

encontra pronta para uso após a instalação do software adequado.  

 
280 Não se desconhece que, sob a ótica de outras legislações de propriedade intelectual, principalmente no que se 

refere à definição legal de “programa de computador”, o arquivo digital imprimível pode ser qualificado a título 

de software, na medida em que contém informações (instruções para impressão) para serem utilizadas em um 

equipamento eletrônico (impressora 3D) e produzir determinado resultado (objeto impresso em três dimensões) 

(cf. OSBORN, Lucas S. Of PhDs, pirates, and the public: three-dimensional printing technology and the arts cit., 

p. 825). Sob a perspectiva do Reino Unido, por exemplo, existe entendimento no sentido de que o conceito de 

programa de computador abrange o arquivo digital imprimível, sendo, portanto, passível de proteção pela 

legislação de propriedade intelectual a título de trabalho literário (cf. THE INTELLECTUAL PROPERTY 

OFFICE. A legal and empirical study of 3D printing online platforms and an analysis of user behaviour, Mar. 

2015, p. 9). 
281 GREENBAUM, Eli. Three-dimensional printing and open source hardware cit., p. 274. 
282 No contexto da legislação norte-americana, embora os arquivos digitais sejam passíveis de proteção no 

âmbito da propriedade intelectual, não se enquadriam no conceito de software, haja vista que não se 

constituiriam como expressão criativa, isto é, não são estruturados de maneira criativa, tal como se verifica em 

um software (cf. HOLBROOK, Timothy Richard; OSBORN, Lucas S. Digital patent infringement in an era of 

3D printing cit., p. 1.381; Cf. 17 U.S.C. § 101 (2012). Diante desse cenário, os arquivos digitais imprimíveis 

estariam possivelmente protegidos pela legislação de propriedade intelectual a título de trabalhos pictóricos, 

gráficos e/ou esculturais (cf. Idem, p. 1.382). 
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A questão é que, sem a utilização de um arquivo digital imprimível, não há objeto a 

ser impresso pela impressora 3D, o que, entretanto, não altera o fato de que a impressora 3D 

já é capaz de funcionar de modo e para fins determinados desde a instalação do software 

responsável pela execução/leitura do arquivo digital imprimível.  

Em outras palavras, o arquivo digital imprimível não é de utilização necessária para 

funcionamento de uma impressora 3D; o software instalado na impressora 3D é de emprego 

necessário para leitura/execução do arquivo digital imprimível e determina a impressão do 

objeto em linha com as instruções contidas no arquivo digital imprimível, isto é, “faz 

funcionar o equipamento periférico de modo e para fins determinados”. Portanto, o modo e o 

fim determinados é a impressão do objeto em consonância com as especificações do arquivo 

digital imprimível. 

De fato, não há como confundir o documento de texto e o software empregado para 

sua elaboração e leitura, tampouco o documento de texto no formato “.pdf” e o software para 

leitura de tal tipo de arquivo. Exemplificando, os óculos utilizados pelo leitor distinguem-se 

do livro que está lendo. No presente caso, o software que realiza a leitura e execução do 

arquivo digital imprimível com este não se confunde. 

O simples fato de um arquivo digital imprimível fornecer instruções a uma impressora 

3D não é suficiente para reconhecer sua subsunção ao conceito de software previsto na 

legislação. Em síntese, enquanto o software se constitui como uma aplicação para a execução 

de uma tarefa, o arquivo digital imprimível, por sua vez, é apenas um arquivo executável em 

um software.283 

Não há dúvidas de que arquivos digitais imprimíveis são criados, armazenados e 

enviados para impressoras 3D mediante a utilização de computadores convencionais. No 

entanto, a despeito da intenção na pretendida equiparação entre arquivos digitais imprimíveis 

e softwares, não se pode olvidar o fato de que tais arquivos digitais não estão direcionando o 

computador para desempenhar determinada função a partir das informações que têm, tal como 

ocorre em programas de computador. Arquivos digitais imprimíveis apenas direcionam 

impressoras 3D para impressão do objeto virtual que contêm.284 

Para auxiliar na investigação da qualificação jurídica do arquivo digital imprimível, 

 
283 OSBORN, Lucas S. Regulating three-dimensional printing: the converging worlds of bits and atoms cit., p. 

591. 
284 STEWART, Gary N. Three-dimensional world in a two-dimensional patent system: 3D printing and the 

importance of claiming CAD files cit., p. 527.  
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importante analisar285 o item 7 da introdução da Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23.04.2009, relativa à proteção jurídica dos programas de computador, que 

assim define programa de computador:  

[...] qualquer tipo de programa, mesmo os que estão incorporados no equipamento. 

Esta expressão inclui igualmente o trabalho de concepção preparatório conducente à 

elaboração de um programa de computador, desde que esse trabalho preparatório 

seja de molde a resultar num programa de computador numa fase posterior.286 

Ao analisar a qualificação jurídica de arquivos digitais no caso SAS Institute Inc., o 

Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que tais arquivos não estariam submetidos à 

legislação de propriedade intelectual aplicável a programas de computador, sob o fundamento 

de que os arquivos digitais não constituiriam “formas de expressão”.287 

Os arquivos digitais imprimíveis, portanto, não se confundem com o sistema 

operacional (software básico) da impressora 3D, tampouco com softwares aplicativos 

(programas de computador que executam tarefas específicas ao usuário) ou softwares 

utilitários (programas de computador que auxiliam os sistemas operacionais). 

Assim, é possível concluir que os arquivos digitais não fornecem informações para 

uma impressora 3D com relação à maneira pela qual o objeto será impresso,288 isto é, não se 

constituem como um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada 

de emprego necessário para fazer funcionar a impressora 3D de modo e para fins 

determinados. O arquivo digital imprimível não controla a forma pela qual as impressoras 3D 

operam, e servem apenas como uma espécie de projeto que será executado pelo software. 

Em outras palavras, a diferença entre um arquivo digital imprimível e um programa de 

computador decorre do fato de que arquivos digitais imprimíveis são apenas uma 

representação tridimensional de um objeto, o que significa que os arquivos digitais, por si sós, 

não controlam a operação da impressora 3D.289-290 

A questão é ainda mais complexa quando se constata que o indivíduo que elabora um 

arquivo digital não “escreve” o código do arquivo, tal como um programador o faz no âmbito 

 
285 MENDIS, Dinusha. Clone Wars Episode II – The Next Generation: the copyright implications related to 3D 

printing and computer-aided design (CAD) files cit., p. 269-270. 
286 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection 

of computer programs, Recital 7. 
287 MENDIS, Dinusha. Clone Wars Episode II – The Next Generation: the copyright implications related to 3D 

printing and computer-aided design (CAD) files cit., p. 270. 
288 GREENBAUM, Eli. Three-dimensional printing and open source hardware cit., p. 274. 
289 MENDIS, Dinusha. Clone Wars Episode II – The Next Generation: the copyright implications related to 3D 

printing and computer-aided design (CAD) files cit., p. 271. 
290 RIDEOUT, B. Printing the impossible triangle: the copyright implications of three-dimensional printing cit., 

p. 161. 
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do software.291 Logo, ao fazer uso do software de modelagem tridimensional, o designer do 

arquivo digital não elabora o código para utilizar uma forma de círculo ou cubo, por exemplo, 

devendo se servir das formas geométricas predeterminadas disponíveis no software de 

modelagem tridimensional (o código referente a tais formas já “escrito” pelo programador).292 

Portanto, o designer do arquivo digital, ao criar o objeto tridimensional, definirá o 

código que será enviado à impressora 3D. No entanto, é o programador do software de 

modelagem tridimensional que predetermina os códigos passíveis de utilização para 

elaboração do arquivo digital pelo designer. Exemplificando: o autor de um documento de 

texto elaborado no software Microsoft Word não é o indivíduo que “escreveu” o código que o 

computador envia a uma impressora convencional para impressão do documento.293 

A distinção entre o arquivo digital imprimível e o software utilizado para sua 

elaboração é análoga àquela entre um trabalho gerado por um programa de computador e o 

software empregado para sua produção. O autor de tal trabalho não se confunde com o 

indivíduo que concebeu o programa de computador usado para sua criação.294 

Dessa maneira, a representação do objeto tridimensional a que se refere o arquivo 

digital imprimível e o código concernente ao software utilizado para sua elaboração não se 

confundem. Na primeira hipótese, trata-se de um “trabalho gerado por programa de 

computador”, de modo que seu autor é o titular dos direitos relativos à propriedade intelectual 

subjacente, tal como ocorre com um documento de texto escrito no Microsoft Word. Os 

limites de formas geométricas disponíveis no software de modelagem tridimensional 

dependerão, em última instância, das habilidades do designer.295-296 

Assim, o arquivo digital imprimível contém o código referente ao software utilizado 

para sua elaboração, o código relativo às formas predeterminadas disponíveis usadas para 

modelagem e, por fim, a forma do objeto tridimensional.297 Em razão de tal contexto, mostra-

se questionável realizar uma analogia entre um software e o arquivo digital imprimível, já que 

 
291 DOLINSKY, Kyle. CAD’s cradle: untangling copyrightability, derivative works, and fair use in 3D printing. 

Washington and Lee Law Review, v. 71, n. 1, p. 638, Winter 2014. HeinOnline. 
292 Idem, p. 638-639. 
293 Idem, p. 639.  
294 Idem, ibidem. 
295 Idem, p. 640. 
296 De fato, ao comparar o arquivo digital imprimível com um documento de texto criado no Microsoft Word, 

não há dúvidas de que o autor do documento de texto é quem seria o titular da propriedade intelectual, e não Bill 

Gates (cf. DOLINSKY, Kyle. CAD’s cradle: untangling copyrightability, derivative works, and fair use in 3D 

printing cit., p. 639-640). 
297 Idem, p. 642.  
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o código do software será atribuído ao programa, e não ao indivíduo que elaborou o arquivo 

digital imprimível.298 

Com efeito, o arquivo digital imprimível distingue-se de outros tipos de arquivos 

gerados em programas de computador diante do fato de que uma parte integral que o compõe 

é o próprio código que permite sua impressão, o que não ocorre em outros tipos de arquivos, 

em que o código apenas contribui para a sua criação.299 O arquivo digital imprimível 

compreende, portanto, tanto a criação do designer quanto o código escrito pelo programador 

do software. 

A questão pode ser elucidada pela análise de duas situações hipotéticas. Caso o 

arquivo digital imprimível seja elaborado a partir de um software de modelagem 

tridimensional, mediante a combinação distinta e o rearranjo das formas geométricas 

predeterminadas disponíveis, isto é, fruto da manipulação do designer, poder-se-ia afirmar 

que o código seria atribuível ao designer do objeto.300 

Por outro lado, no tocante às formas predeterminadas disponíveis no software de 

modelagem tridimensional, o respectivo código seria atribuível ao programador.301 

Dependendo da extensão dos códigos referentes ao software de modelagem 

tridimensional e da representação do objeto em três dimensões, será possível atribuir a 

propriedade intelectual subjacente, respectivamente, ao programador ou ao designer.302 Nesse 

contexto, a impressora 3D funciona como um drive de leitura de mídias.303 

Em última análise, portanto, não existem grandes diferenças, quanto à qualificação 

jurídica, entre um escritor que utiliza o Microsoft Word para elaboração de um arquivo de 

texto e um designer que faz uso de um software de modelagem tridimensional para 

elaboração de um objeto em três dimensões.304 

A propriedade intelectual referente ao Microsoft Word não se confunde com aquela 

atribuível ao documento de texto, como se uma nova espécie de propriedade intelectual 

anexasse ao arquivo de texto. Da mesma forma acontece com o arquivo digital imprimível, 

 
298 Idem, ibidem. 
299 Idem, p. 647.  
300 Idem, p. 647-648.  
301 Idem, p. 648.  
302 GRIMMELMANN, James. Indistinguishable from magic: a wizard’s guide to copyright and 3D printing. 

Washington and Lee Law Review, v. 71, n. 1, p. 689, Winter 2014. HeinOnline. 
303 Idem, p. 696.  
304 WIANT, Sarah K. Comment: 3D printing. Washington and Lee Law Review, v. 71, n. 1, p. 701, Winter 2014. 

HeinOnline. 
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cuja propriedade intelectual relativa ao código do software de modelagem tridimensional 

distingue-se da propriedade intelectual subjacente ao objeto criado em três dimensões.305 

Assim, é possível concluir que um arquivo digital imprimível tem dois elementos de 

igual relevância para análise de sua qualificação jurídica: (i) o próprio arquivo em si 

considerado; e (ii) a representação virtual do objeto tridimensional.306-307 A distinção é ainda 

mais evidente quando se constata que a representação tridimensional do objeto pode ser 

fisicamente separada do componente relativo ao código funcional.308 

A diferença entre o arquivo digital e um programa de computador também pode ser 

evidenciada no tocante à sua elaboração. Realmente, ao elaborar um programa de 

computador, é possível utilizar o código de diversas maneiras para alcançar o resultado, de 

modo que compete ao programador decidir pelo “caminho” que julgar mais adequado. Logo, 

é justamente a escolha do “melhor caminho” para alcançar o resultado que garante ao 

programador a atribuição de autoria, bem como diante do fato de que se trata de um código-

fonte passível de ser entendido na linguagem humana.309 

O arquivo digital imprimível, por sua vez, não pode ser entendido na linguagem 

humana, diferentemente do que acontece com o código-fonte de um programa de computador, 

o qual pode ser compreendido e escrito por um indivíduo. O arquivo digital imprimível é 

inteiramente expresso em código binário, isto é, conjunto de números “0” e “1” que não 

podem ser apreendidos pela linguagem humana sem a utilização do software apropriado.310 

Portanto, o arquivo digital imprimível não pode ser juridicamente qualificado como 

software, seja em razão das diferenças técnicas relacionadas ao funcionamento da tecnologia, 

seja sob a perspectiva do conceito de software previsto na legislação, de modo que “arquivo 

digital e programa de computador (software) não se confundem”.311 

No entanto, embora os arquivos digitais imprimíveis não sejam, técnica e e 

legalmente, qualificados como programas de computador, o meio pelo qual os direitos 

 
305 Idem, ibidem. 
306 LUCZKOW, Anna M. Haute off the press: refashioning copyright law to protect American fashion designs 

from the economic threat of 3D printing. Minnesota Law Review, v. 100, n. 3, p. 1.148, Feb. 2016. HeinOnline. 
307 Tratando-se de outros tipos de arquivos (arquivos de música, texto ou imagem), eles representam o próprio 

produto almejado pelo indivíduo. No caso dos arquivos digitais imprimíveis, por outro lado, tal arquivo não 

representa o produto final desejado, mas apenas confere ao indivíduo as instruções para sua criação (cf. 

STEWART, Gary N. Three-dimensional world in a two-dimensional patent system: 3D printing and the 

importance of claiming CAD files cit., p. 488). O arquivo digital imprimível inclui todas as partes do objeto, 

porém não na forma de um objeto tangível (cf. Idem, p. 496). 
308 DOLINSKY, Kyle. CAD’s cradle: untangling copyrightability, derivative works, and fair use in 3D printing 

cit., p. 653. 
309 SIMON, Matt. When copyright can kill: how 3D printers are breaking the barriers between intellectual 

property and the physical world cit., p. 79. 
310 Idem, p. 79-80. 
311 MACEDO, Alberto. Impressão 3D e a tributação do consumo no Brasil cit, p. 191. 
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relativos à propriedade intelectual são transferidos é muito semelhante.312-313 

Dessa forma, para definir a melhor qualificação jurídica a ser adotada para o arquivo 

digital imprimível, vale analisar em quais situações um programa de computador é 

considerado uma mercadoria ou uma prestação de serviço. 

Para ser considerado proprietário de um programa de computador, o indivíduo deve ter 

a capacidade de excluir a propriedade de outros indivíduos sobre o mesmo programa de 

computador.314 Tal situação somente é possível nas hipóteses em que o programa de 

computador admite a exclusividade e a mobilidade.315 

Sob a perspectiva da exclusividade, a aquisição de direitos relativos à propriedade 

intelectual subjacente a um programa de computador independe do meio pelo qual tais 

direitos são adquiridos, isto é, se mediante transferência eletrônica de dados, software-as-a-

servie ou mídia física, mas, sim, do negócio jurídico celebrado entre as partes e o teor dos 

direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao programa de computador que são 

transferidos. 

Aplicando tal raciocínio no âmbito dos arquivos digitais imprimíveis, a venda e o 

envio de um arquivo digital via e-mail ou download podem resultar na transferência exclusiva 

de propriedade.316 

No tocante à mobilidade, a ausência de tal característica implica dizer que a 

propriedade não é exercida de maneira exclusiva e, portanto, não se está diante de uma 

operação de compra e venda, mas, em verdade, de um contrato de licenciamento de programa 

de computador.317-318 

 
312 Sem prejuízo da impossibilidade de equiparação dos arquivos digitais imprimíveis a programas de 

computador quanto à classificação jurídica, fato é que tanto os primeiros quanto os segundos, por via de regra, 

são disponibilizados a terceiros mediante a celebração de contratos de licença. Nesse sentido, cite-se a 

denominada Licença Pública Geral (General Public License – GPL), a qual garante ao indivíduo a possibilidade 

de alterar o arquivo digital imprimível para atender às suas preferências pessoais (cf. MCMULLEN, Katie 

Fleschner. Worlds collide when 3D printers reach the public: modeling a digital gun control law after the Digital 

Millenium Copyright Act cit., p. 195-196). 
313 GREENBAUM, Dov; GELBART, Amit; SHEINBERG, Yana. Digital delivery of physical goods shipping in 

the 3D printing era – problems and solutions cit., p. 406. 
314 Idem, p. 407-408. 
315 Idem, p. 408. 
316 Idem, ibidem. 
317 Idem. 
318 Não se desconhece o critério de distinção no sentido de que um software padronizado (também denominado 

“de prateleira”) seria mercadoria, enquanto um software personalizado (conhecido como “sob encomenda”) 

constituiria prestação de serviço (cf. GREENBAUM, Dov; GELBART, Amit; SHEINBERG, Yana. Digital 

delivery of physical goods shipping in the 3D printing era – problems and solutions cit., p. 395-436; Cf. WANG, 

Shen. When classical doctrines of products liability encounter 3D printing: new challenges in the new landscape 

cit., p. 110). No entanto, se adotada tal premissa, fato é que uma operação com software seria dicotômica, na 

medida em que o indivíduo possui propriedade exclusiva de determinada cópia do software, bem como o 

contrato de licença impõe restrições e estabelece as condições em que tal cópia pode ser utilizada (cf. 
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Portanto, nota-se a relevância da análise do negócio jurídico firmado pelas partes, 

tendo em vista que os termos e condições do contrato de licença podem limitar, total ou 

parcialmente, os direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital para 

um único uso sem propósito comercial.319 E, consoante será demonstrado nos próximos 

capítulos, é justamente o teor dos direitos transmitidos no negócio jurídico celebrado entre as 

partes que permitirá concluir se a operação representa uma industrialização, uma operação e 

circulação de mercadoria ou uma prestação de serviço. 

Nessa perspectiva, tal como ocorre com os softwares, os arquivos digitais imprimíveis, 

por via de regra, são objeto de contratos de licença, inexistindo transferência de sua 

titularidade. De fato, caso o negócio jurídico celebrado implique a transferência da 

titularidade do arquivo digital, significa que o vendedor deixa de possuir direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente, de modo que o adquirente poderá livremente dispor do 

arquivo digital imprimível.320-321 

Assim, a depender do contexto e do teor dos direitos relativos à propriedade 

intelectual transferidos, o arquivo digital poderá ser objeto de uma operação de circulação de 

 
GREENBAUM, Dov; GELBART, Amit; SHEINBERG, Yana. Digital delivery of physical goods shipping in the 

3D printing era – problems and solutions cit., p. 412). A doutrina estrangeira demonstra que os Tribunais 

utilizam o “teste da predominância” para qualificação jurídica de um programa de computador. Se predominante 

a distribuição massificada, estar-se-ia diante de uma mercadoria. Se, por outro lado, predomina o caráter de 

elaboração sob encomenda, tratar-se-ia de uma prestação de serviço (cf. WANG, Shen. When classical doctrines 

of products liability encounter 3D printing: new challenges in the new landscape cit., p. 122). Partindo de tais 

premissas, seria possível afirmar que, na hipótese em que o arquivo digital é distribuído comercialmente de 

maneira massificada, os Tribunais poderiam entender que o arquivo digital seria uma mercadoria. Por sua vez, se 

o arquivo digital é realizado de maneira complexa para satisfazer as necessidades específicas do indivíduo 

encomendante, os Tribunais poderiam reconhecer a natureza de uma prestação de serviço (cf. Idem, ibidem). 
319 A despeito das dificuldades pragmáticas para fiscalizar o cumprimento do contrato de licença, é possível 

instalar, nas impressoras 3D, a tecnologia denominada “gerenciamento de direitos digitais” (digital rights 

management – DRM), a qual teria o potencial de restringir a impressão de objeto em desacordo com os termos 

do contrato de licença (cf. GRACE, James. The end of post-sale confusion: how consumer 3D printing will 

diminish the function of trademarks cit., p. 278). 
320 OSBORN, Lucas S. Regulating three-dimensional printing: the converging worlds of bits and atoms cit., p. 

575. 
321 Também no âmbito das plataformas de compartilhamentos, os direitos, totais ou parciais, da propriedade 

intelectual subjacente aos arquivos digitais imprimíveis são transferidos mediante contratos de licença. Tome-se 

como exemplo a plataforma disponibilizada pela empresa Thingiverse, em que são concedidas diversas opções 

de licença no momento em que o arquivo digitial imprimível é disponibilizado na plataforma. A partir de 

fevereiro de 2012, a plataforma utiliza a licença da Creative Commons. Em breve síntese, a Creative Commons é 

uma organização sem fins lucrativos que disponibiliza contratos de licença-padrão, de modo a facilitar o 

licenciamento de obras e as condições em que o uso é permitido ou proibido. As informações acerca da Creative 

Commons e dos tipos de licença disponíveis podem ser obtidas em: https://creativecommons.org/about. Acesso 

em: 21 fev. 2020. Trata-se de plataforma que permite a realização de cópias sem propósito comercial mediante 

indicação da fonte, enquanto outras licenças disponíveis permitem que terceiros realizem modificações em 

determinado arquivo digital imprimível, sob certas condições (cf. FINOCCHIARO, Charles W. Personal factory 

or catalyst for piracy? The hype, hysteria, and hard realities of consumer 3-D printing. Cardozo Arts & Ent. L.J., 

v. 473, p. 495, 2013). 
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mercadoria ou de uma prestação de serviço, com as consequências daí decorrentes.322-323 

Pelas razões expostas, é possível concluir que o arquivo digital imprimível não deve 

receber o mesmo tratamento jurídico dispensado ao objeto impresso, tampouco deve ser 

qualificado juridicamente como software. Restaria, então, responder ao seguinte 

questionamento: qual a qualificação jurídica do arquivo digital imprimível? 

A natureza única da impressão 3D torna a questão complexa, já que, em razão da 

tecnologia envolvida, aquele que realiza a impressão do objeto não se restringe apenas a um 

prestador de serviço, assemelhando-se, também, a um “industrial moderno”, principalmente 

levando em consideração que, conforme demonstrado no subtópico anterior, o processo de 

impressão 3D envolve a aplicação da técnicas complexas, inclusive mediante o fornecimento 

de matérias-primas de difícil aquisição pelos consumidores.324 

Além disso, o contexto da impressão 3D revela que o processo de impressão pode 

envolver indivíduos diferentes sem qualquer relação (elaboradores de arquivos digitais e 

aqueles que realizam a impressão), enquanto, em métodos de industrialização tradicionais, é 

comum que o produtor tenha conhecimento acerca de todos os detalhes do ciclo produtivo.325 

Logo, o indivíduo que realiza a impressão de objetos a partir de arquivos digitais 

imprimíveis e em razão de solicitações de seus clientes está inserido em um contexto 

complexo, o que dificulta, ainda mais, a aplicação da legislação, pois, a depender do contexto, 

ora será um prestador de serviço, ora será um “industrializador moderno”.326 

De plano, é importante afastar entendimento no sentido de que o caráter intangível do 

arquivo digital imprimível poderia impedir sua produção, transmissão e distribuição no 

contexto de operações mercantis. Isso porque, a análise do ordenamento jurídico pátrio 

permite concluir que bens intangíveis podem ser juridicamente qualificados enquanto 

mercadorias, tal como ocorre com a energia elétrica.327-328 

 
322 A fim de elucidar o meio pelo qual os direitos, totais ou parciais, relativos à propriedade intelectual dos 

arquivos digitais imprimíveis são transferidos, vale analisar o exemplo da empresa Nokia. Em janeiro de 2013, a 

referida empresa disponibilizou publicamente arquivos digitais referentes a capas para seus celulares que haviam 

sido lançados recentemente, bastando o download dos arquivos e a impressão via impressora 3D (cf. GRACE, 

James. The end of post-sale confusion: how consumer 3D printing will diminish the function of trademarks cit., 

p. 263-264. Para permitir sua disponibilização, os arquivos digitais foram licenciados no âmbito da licença 

instituída pela Creative Commons, a qual estabelecia os termos e condições para utilização do arquivo digital. Na 

referida licença, foi expressamente consignado que o indivíduo não tinha direitos relativos ao uso da propriedade 

intelectual da Nokia para propósitos comerciais (cf. Idem, p. 264-265). 
323 WANG, Shen. When classical doctrines of products liability encounter 3D printing: new challenges in the 

new landscape cit., p. 111. 
324 Idem, p. 123.  
325 Idem, p. 124.  
326 Idem, p. 125.  
327 WANG, Shen. When classical doctrines of products liability encounter 3D printing: new challenges in the 

new landscape cit., p. 110.  
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Dessa forma, a exemplo do tratamento conferido pela legislação à energia elétrica, o 

arquivo digital imprimível também pode ser objeto de operação de circulação de 

mercadoria,329 o que, consoante demonstrado, dependerá do teor dos direitos relativos à 

respectiva propriedade intelectual transferidos por força do negócio jurídico celebrado.  

E, como exposto, os direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao arquivo 

digital imprimível são transferidos de maneira semelhante à transmissão de direitos relativos a 

programa de computador.330 

A qualificação jurídica do arquivo digital imprimível, portanto, deve partir de duas 

premissas: (i) trata-se de bem intangível; (ii) cujos direitos relativos à propriedade intelectual 

subjacente são transmitidos de maneira semelhante àquela verificada no contexto dos 

programas de computador. 

O arquivo digital poderia ser visto como a “propriedade pessoal tangível” a que se 

refere o objeto que representa de maneira tridimensional.331 Nesse contexto, arquivos digitais 

referentes a objetos passíveis de proteção pela legislação de propriedade intelectual podem ser 

comparados a arquivos de fotos digitais.332 

O conteúdo dos arquivos digitais pode ser analisado sob duas perspectivas: (i) a parte 

necessária para reprodução do bem, com todas as especificações técnicas e instruções para 

impressão do objeto (forma, coordenadas para depósito das camadas etc.); (ii) a parte 

referente aos aspectos que tornam o objeto mais atrativo, mas que não são cruciais para sua 

reprodução, como sombras, cores, imagens de fundo, ou seja, os elementos de embelezamento 

artístico.333-334 

Para visualizar a distinção mencionada, confira-se o seguinte exemplo. Uma receita 

 
328 Conforme será demonstrado no Capítulo 2, a Constituição Federal conferiu à energia elétrica tratamento 

similar a uma mercadoria, visto que estabeleceu que as operações com energia elétrica estão submetidas ao 

ICMS. E, com relação a programas de computadores – cuja intangibilidade é o ponto em comum com arquivos 

digitais imprimíveis –, será demonstrado que, a depender do teor dos direitos relativos à propriedade intelectual 

transferidos, o arquivo digital também poderá configurar uma mercadoria para fins tributários. 
329 SHARPE, Mika. Products liability in the digital age: liability of commercial sellers of CAD files for injuries 

committed with a 3D-printed gun. American University Law Review, v. 68, n. 6, p. 2327, Aug. 2019. 

HeinOnline. 
330 Assim, a análise das controvérsias relativas à qualificação jurídica da energia elétrica e do software podem 

contribuir na determinação da melhor qualificação jurídica a ser conferida ao arquivo digital imprimível (cf. 

OSBORN, Lucas S. Regulating three-dimensional printing: the converging worlds of bits and atoms cit., p. 568). 
331 DUGAN, Zachary M. 3-D printing & products liability law: are individuals printing themselves into strict 

products liability cit., p. 223. 
332 WEINBERG, Michael. 3 steps for licensing your 3D printed stuff cit., p. 9. 
333 Idem, p. 10. 
334 Embora essa distinção não seja comum – e, inclusive, de difícil visualização –, é possível que somente seja 

reconhecida a aplicação da legislação de propriedade intelectual em relação à segunda parte do arquivo digital. 

Caso contrário, existiria o risco de a legislação ser aplicada em benefício de objetos que, em verdade, não são 

passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual (cf. WEINBERG, Michael. 3 steps for licensing 

your 3D printed stuff cit., p. 10). 
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para preparação de determinada comida em um livro de culinária não é passível de proteção 

pela legislação de propriedade intelectual, haja vista se tratar de um conjunto de informações 

e instruções. Logo, não haveria qualquer ilícito na hipótese em que a receita fosse digitada e 

impressa. No entanto, a legislação de propriedade intelectual protegeria o conceito artístico da 

receita tal como concebido no livro, isto é, a disposição do texto, a diagramação etc.335 

Diante de suas características, seria possível afirmar que os arquivos digitais 

imprimíveis se assemelham336 a desenhos de engenharia ou desenhos técnicos,337 na medida 

em que apenas contêm dados que representam o formato de determinado objeto.338 

Com efeito, os arquivos digitais podem ser comparados a “projetos” do objeto 

tridimensional, tal como projetos de arquitetura e engenharia para a construção de um prédio 

ou o padrão de corte para costura de uma roupa, motivo pelo qual também costumam ser 

denominados de blueprints na doutrina estrangeira.339 Para impressão do objeto, é necessária 

a desconstrução virtual do modelo tridimensional, o que se dá pelo “fatiamento”/divisão do 

arquivo digital em uma série de seções transversais bidimensionais, as quais representam, 

virtualmente, as camadas de matéria-prima que serão depositadas sucessivamente pela 

impressora 3D para impressão do objeto.340 

De fato, tanto os arquivos digitais como desenhos técnicos de arquitetura ou 

engenharia fornecem as informações necessárias para a construção de um objeto. A diferença, 

entretanto, reside no fato de que os desenhos técnicos de arquitetura e engenharia têm 

informações para serem lidas por seres humanos, enquanto os arquivos digitais imprimíveis 

dispõem de informações para serem lidas por impressoras 3D, as quais, inclusive, constroem 

 
335 Idem, ibidem. 
336 A análise acerca dos aspectos técnicos de um arquivo digital imprimível demonstra que, de fato, trata-se de 

um tipo de tecnologia que não se adéqua, perfeitamente, ao conceito de programa de computador, tampouco a 

um simples projeto de engenharia e arquitetura. Em verdade, um arquivo digital imprimível compreende: (i) um 

desenho técnico; associado a um (ii) código de computador; que (iii) tem como propósito fornecer informações a 

uma impressora 3D para fabricação de um objeto tangível (cf. DOLINSKY, Kyle. CAD’s cradle: untangling 

copyrightability, derivative works, and fair use in 3D printing cit., p. 642). 
337 Arquivos digitais imprimíveis são similares a mapas de navegação aeronáutica, o que significa reconhecer 

que seria equivalente a uma ferramenta técnica. Nesse sentido, no caso Winter v. G.P. Putnam’s Sons, 

reconheceu-se que softwares seriam análogos a mapas de navegação aeronáutica, sob o fundamento de que 

conteriam dados técnicos e seriam ferramentas altamente técnicas (cf. SHARPE, Mika. Products liability in the 

digital age: liability of commercial sellers of CAD files for injuries committed with a 3D-printed gun cit., p. 

2326, Aug. 2019. HeinOnline) 
338 Portanto, é mais provável que os arquivos digitais imprimíveis sejam reconhecidos como desenhos técnicos 

(cf. RIDEOUT, B. Printing the impossible triangle: the copyright implications of three-dimensional printing. 

Journal of Business Entrepreneurship & Law, v. 5, n. 1, p. 168, 2011. Disponível em:  

http://digitalcommons.pepperdine.edu/jbel/vol5/iss1/6. Acesso em: 20 fev. 2019). 
339 LYNCH, Michael. Fashion nightmare: the future of consumer 3-D printing and online counterfeiting in the 

fashion industry cit., p. 132-133.  
340 Idem, ibidem. 
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o objeto sem qualquer tipo de intervenção humana.341 

Nesse sentido, no caso Bezpetnostni, o Tribunal de Justiça da União Europeia 

entendeu que arquivos digitais estão protegidos pela Diretiva referente a Direitos Autorais, na 

hipótese em que tenham sido criados como expressão intelectual do autor.342 

O arquivo digital, portanto, pode ser entendido como um projeto (blueprint) que 

contém a representação tridimensional do objeto.343 E, partindo de tal premissa, poder-se-ia 

dizer que os arquivos digitais imprimíveis são obras intelectuais protegidas pela Lei 

9.610/1998, que trata sobre direitos autorais. 

Com efeito, o artigo 7.º da Lei 9.610/1998 estabelece que são obras intelectuais 

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

suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. É possível que projetos 

sejam juridicamente qualificados como obras intelectuais protegidas pela legislação, uma vez 

que, dentre as obras intelectuais elencadas a título exemplificativo, o inciso X do artigo 7.º da 

Lei 9.610/1998 indica os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 

engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. 

E, se enquadrados como projetos (que viabilizam a impressão de objetos tangíveis) 

protegidos pela legislação de direito autoral, não se mostra descabida eventual alegação no 

sentido de que os arquivos digitais imprimíveis seriam bens móveis intangíveis relativamente 

aos quais exsurgem relações jurídicas de direitos morais e direitos patrimoniais, nos termos 

dos artigos 3.º344 e 22345 da Lei 9.610/1998. Assim, para os fins do presente trabalho, 

entendemos que arquivos digitais imprimíveis são juridicamente qualificados como bens 

móveis incorpóreos, constituindo-se como direitos pessoais de caráter patrimonial, nos termos 

do artigo 83, III, do Código Civil.346 

Veja-se que a consequência imediata de reconhecer a aplicação da legislação de 

direito autoral seria o reconhecimento não só de direitos patrimoniais, mas, também, a 

existência de direitos morais do indivíduo que elaborou o arquivo digital imprimível. Se 

existentes direitos morais sobre o arquivo digital imprimível, tais direitos são inalienáveis e 

irrenunciáveis, de modo que o contrato que tenha como objeto a transferência um bem 

 
341 DOLINSKY, Kyle. CAD’s cradle: untangling copyrightability, derivative works, and fair use in 3D printing 

cit., p. 633. 
342 MENDIS, Dinusha. Clone Wars Episode II – The Next Generation: the copyright implications related to 3D 

printing and computer-aided design (CAD) files cit., p. 271. 
343 EBRAHIM, Tabrez Y. 3D printing: digital infringement & digital regulation cit., p. 47. 
344 “Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.” 
345 “Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.” 
346 “Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: [...] III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e 

respectivas ações.” 
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protegido pela legislação de direitos autorais somente pode compreender a totalidade dos 

direitos patrimoniais, nos termos dos artigos 27347 e 49, I,348 da Lei 9.610/1998. 

Além disso, o artigo 27 da Lei 9.610/1998 elenca diversos direitos morais concedidos 

ao autor da obra intelectual, entre os quais se destacam o de reivindicar, a qualquer tempo, a 

autoria da obra (inciso I), bem como o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a 

quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-lo ou 

atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra (inciso IV). 

Logo, é possível afirmar que o autor de um arquivo digital imprimível tem direitos 

econômicos e morais atrelados, o que significa que está abarcado pela legislação de 

propriedade intelectual.349 

Nessa perspectiva, admitindo-se a existência de direitos morais com relação ao 

arquivo digital imprimível, surgiriam dúvidas se, de fato, é possível a transferência total da 

propriedade de um arquivo digital imprimível. Isso porque ao autor de tal arquivo são 

garantidos direitos morais inalienáveis e irrenunciáveis que, mesmo após a transferência total 

de sua propriedade, permitem que o autor continue, em certa medida, vinculado ao arquivo 

digital imprimível. 

Portanto, diante dos reflexos tributários decorrentes da qualificação jurídica, para os 

fins do presente trabalho, a determinação das incidências tributárias sobre os arquivos digitais 

imprimíveis será realizada sob duas perspectivas: (i) bem móvel intangível, constituindo-se 

exclusivamente de direito pessoal de caráter patrimonial; e (ii) protegidos pela legislação de 

direito autoral e, por conseguinte, bem móvel intangível com relação ao qual se originam 

direitos de natureza moral e patrimonial. 

Diante do potencial disruptivo e revolucionário da impressão 3D, é necessário 

identificar as relações jurídicas que surgem no contexto das operações que fazem uso de tal 

tecnologia, principalmente no que se refere à titularidade, total ou parcial, da propriedade 

intelectual dos elementos envolvidos. Assim, no contexto da impressão 3D, as operações 

devem ser analisadas à luz das particularidades de determinado caso, sendo extremamente 

 
347 “Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.” 
348 “Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus 

sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 

meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes 

limitações: I – a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os 

expressamente excluídos por lei.” 
349 RAMISCAL, Noel G. You can 3D print your dress and wear it too: a seminal look at the possible legal issues 

of 3D Printing in the Philippine fashion industry. Ateneo Law Journal, v. 60, n. 4, p. 1058, May 2016. 

HeinOnline. 
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importante, para tanto, a identificação do detentor dos direitos, totais ou parciais, da 

propriedade intelectual subjacente.350 

No âmbito da tributação indireta, a controvérsia está relacionada à qualificação 

jurídico-tributária das operações com impressora 3D no que diz respeito à diferença entre 

venda de mercadorias ou prestação de serviço.351 

É necessário adequar os conceitos tradicionais estabelecidos na legislação, a fim de 

compreender a impressão 3D e demais tecnologias com potencial disruptivo e revolucionário. 

Caso contrário, as autoridades fiscais podem reagir de maneira contrária ao desenvolvimento 

da tecnologia, razão pela qual é necessário adotar uma abordagem que favoreça ambiente para 

o máximo proveito da tecnologia e concepção de meios de regulação apropriados.352 

O meio pelo qual os arquivos digitais imprimíveis são disponibilizados acentua, com 

ainda mais força, o potencial disruptivo e revolucionário da impressão 3D, pois, em última 

análise, transforma os industriais de hoje em futuros licenciadores de arquivos digitais 

imprimíveis.353 

Sob a perspectiva da legislação de propriedade intelectual, portanto, seria possível 

sustentar que os arquivos digitais imprimíveis têm função semelhante àquela verificada em 

softwares, qual seja, fornecimento de instruções para que a impressora 3D realize a impressão 

do objeto. No entanto, isso não altera o fato de que os arquivos digitais imprimíveis mais se 

assemelham a arquivos de dados.354 

Assim, o elemento decisivo para análise de cada caso concreto e, portanto, das 

incidências tributárias refere-se à verificação da aquisição da propriedade intelectual ou 

apenas determinada parcela da propriedade intelectual relativa ao arquivo digital 

imprimível.355 

E, na linha com o que ocorre nas operações com softwares ou produtos digitais, tais 

operações são passíveis de classificação em três categorias: (i) alienação total; (ii) 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital; e (iii) 

 
350 OLMOS, Luis. Part one: the anti-BEPS Package, its impact on European tax law and policy in the Era of 

Global Tax Law. Chapter 5: BEPS, 3D printing and the evolution of the manufacturing industry cit., p. 5. 
351 Idem, p. 10. 
352 Idem, p. 11. 
353 TURLEY, C.; CHAMBERLAIN, D.; PETRICCIONE, M. A new dawn for the international tax system: 

evolution from past to future and what role will China play?. Books IBFD, p. 18, 2017. 
354 MENDIS, Dinusha; NIELSEN, Jane; NICOL, Diane; LI, Phoebe. The coexistence of copyright and patent 

laws to protect innovation a case study of 3D printing in UK and Australian Law. The Oxford Handbook of Law, 

Regulation and Technology. Edited by Roger Brownsword, Eloise Scotford, and Karen Yeung, Jul. 2017, p. 6. 
355 REQUENA, José Ángel Gómez. Tax treaty characterization of income derived from cloud computing and 3D 

printing and the Spanish approach. Intertax, v. 46, issue 5, p. 409, 2018. 
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venda com intuito comercial.356 

De fato, a despeito de não serem programas de computador, os direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível são transferidos de forma 

semelhante àquela adotada com relação aos programas de computador, qual seja, mediante a 

celebração de contrato de licenciamento ou cessão de direitos. Qualificando-se juridicamente 

como direito pessoal de caráter patrimonial, os direitos relativos ao arquivo digital podem ser 

livremente dispostos pelo seu titular. Tanto é assim que o artigo 49 da Lei 9.610/1998 

estabelece expressamente que, observadas as limitações legais, os direitos de autor poderão 

ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título 

universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 

meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito.357 

É justamente o teor dos direitos transmitidos que será decisivo para determinar os 

tributos incidentes nas operações de cessão, total ou parcial, de direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível. 

Verifica-se, portanto, a importância da correta análise do negócio jurídico entabulado 

pelas partes, principalmente levando em consideração que, no âmbito da economia digital, é 

comum a celebração de negócios jurídicos complexos. Tal análise será decisiva para fins de 

qualificação dos rendimentos auferidos e, consequentemente, para alocação da competência 

tributária.358 

Portanto, para a análise das incidências tributárias sobre a parcela da operação que, no 

contexto da impressão 3D, diz respeito ao arquivo digital imprimível, serão adotadas, em 

síntese, duas premissas: (i) qualificação jurídica, qual seja, bens móveis incorpóreos com 

relação aos quais exsurgem relações jurídicas de direitos morais e direitos patrimoniais; e (ii) 

o teor dos direitos transmitidos pela celebração de negócios jurídicos relativos à propriedade 

 
356 Idem, p. 413-414. 
357 “Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus 

sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 

meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes 

limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente 

excluídos por lei; 

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; 

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato; 

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, 

entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do 

contrato.” 
358 REQUENA, José Ángel Gómez. Tax treaty characterization of income derived from cloud computing and 3D 

printing and the Spanish approach cit., p. 417. 
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intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível.359 

 

1.3. Softwares utilizados no contexto da impressão 3D: qualificação jurídico-

tributária de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro 

 

Conforme demonstrado nos subtópicos anteriores, no contexto da impressão 3D existe 

outro elemento de igual relevância, qual seja, o software para elaboração do arquivo digital 

imprimível e para funcionamento da impressora 3D. Assim, faz-se mister analisar os aspectos 

técnicos relevantes para sua qualificação jurídico-tributária. 

A elaboração de um programa de computador pressupõe as seguintes etapas: (i) 

estabelecimento das funções a serem executadas por um conjunto de algoritmos; (ii) 

programação das funções em linguagem de computador (isto é, elaboração do código-fonte); e 

(iii) tradução do código-fonte em uma linguagem passível de ser compreendida por um 

computador (denominado “código-objeto”), resultando, ao final, um programa de 

computador.360 

Diversamente do que ocorre com a impressora 3D e o arquivo digital imprimível, o 

programa de computador encontra definição expressa na legislação brasileira, o que auxilia a 

sua qualificação jurídico-tributária. 

Com efeito, nos termos do artigo 1.º da Lei 9.609/1998, define-se software como a 

expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 

contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas 

automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 

periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para 

fins determinados. 

Quanto ao conceito de programa de computador, veja-se o entendimento de Roque 

Antonio Carrazza:361 

Software (também conhecido como programa de computador) é o conjunto de 

comandos, vertidos em linguagem codificada, que, uma vez dados ao computador, 

possibilitam que esta máquina funcione e, assim possa processar informações. [...] o 

software é um bem imaterial (de existência abstrata), fruto do trabalho intelectual de 

pessoas altamente especializadas – ou seja, da criação da inteligência humana. [...] o 

software é um bem intangível e, nesse sentido, tipifica modalidade de direito 

intelectual. [...] o direito positivo pátrio confere ao software a proteção jurídica 

 
359 Idem, p. 420. 
360 THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. A legal and empirical study of 3D printing online platforms 

and an analysis of user behaviour cit., p. 7. 
361 CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 190-192. 
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dispensada aos direitos autorais – que, como se sabe, são propriedades imateriais, 

passíveis de exploração econômica. E, andou bem ao fazê-lo, porque o software 

também é um bem incorpóreo, passível de avaliação econômica. 

Assim, é possível concluir que software é “[...] obra intelectual, amparada pelos 

direitos do autor, que indica a série de expedientes a serem executados pela máquina, voltados 

a atender às necessidades do usuário do computador”.362 

O artigo 2.º da Lei 9.609/1998 estabelece que o regime de proteção à propriedade 

intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de 

direitos autorais e conexos vigentes no País, qual seja, a Lei 9.610/1998, sem prejuízo quanto 

à existência de disposições aplicáveis especificamente ao programa de computador. Dessa 

forma, para qualificação jurídico-tributária do software, deve ser realizada a interpretação 

conjunta da Lei 9.609/1998 e da Lei 9.610/1998. 

De acordo com a legislação, portanto, ao programa de computador é aplicado o regime 

jurídico conferidos às obras literárias previsto na Lei 9.610/1998, devendo ser observadas as 

as disposições específicas previstas na Lei 9.609/1998. 

No tocante às disposições específicas, o § 2.º do artigo 2.º da Lei 9.609/1998 

determina que não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos 

morais da Lei 9.610/1998, ressalvados, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a 

paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não 

autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do 

programa de computador, que prejudiquem sua honra ou sua reputação.  

Assim, ainda que não se aplique a integralidade das disposições de direitos morais 

previstas na Lei 9.610/1998, a legislação de regência determina que, ao programador do 

software, são garantidos os seguintes direitos: (i) reivindicar a paternidade do programa de 

computador; e (ii) opor-se a alterações não autorizadas, quando estas impliquem deformação, 

mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem sua honra ou 

sua reputação. Em outras palavras, são concedidos direitos morais específicos ao programador 

do software, não sendo aplicáveis os demais direitos morais previstos na Lei 9.610/1998. 

A interpretação conjunta dos dispositivos mencionados permite concluir que a 

legislação pretendeu qualificar o programa de computador a título de trabalho intelectual, 

sendo protegido por legislação específica (Lei 9.609/1998), bem como, subsidiariamente, pela 

legislação de direitos autorais (Lei 9.610/1998). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos do Recurso Especial (REsp) 443.119/RJ, já teve a oportunidade de reconhecer que 

 
362 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software. São Paulo: Noeses, 2020. p. 84. 
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“o programa de computador (software) possui natureza jurídica de direito autoral (obra 

intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente às 

obras literárias”. 

Tanto é assim que a Lei 9.279/1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial, exclui expressamente o programa de computador do rol de bens 

patenteáveis, conforme se verifica de seu artigo 10, V.363 

No mesmo sentido, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual relacionados ao Comércio, internalizado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 

1.355/1994, determina que “os programas de computador, em código-fonte ou objeto, serão 

protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna”. 

Importante destacar que a proteção conferida pela legislação está relacionada apenas 

aos “[...] elementos literais relacionados à sequência de instruções que preparam o hardware 

para a obtenção de determinados fins e resultados”.364 Logo, a legislação protege o código 

elaborado pelo programador para que o software determine o modo pelo qual a máquina 

automática funcionará e a finalidade que se pretende alcançar mediante sua utilização. 

Assim, a legislação não reconhece proteção aos elementos do programa de 

computador que não estão relacionados ao código que determina o modo de funcionamento da 

máquina automática e a finalidade que alcança. Portanto, elementos relacionados à aparência 

e à funcionalidade do programa de computador não estão protegidos pela legislação, isto é, os 

elementos funcionais e utilitários do programa de computador (estrutura organizacional). Em 

outras palavras, a propriedade intelectual diz respeito à expressão do código de computador, 

de modo que não se estenderá à funcionalidade do software.365 

Nesse sentido, é o que ensina Maria Ângelo Lopes Paulino Padilha:366 

Não constitui, porém, objeto do direito autoral, elementos que, apesar de intrínsecos 

ao programa de computador, são estranhos à codificação elaborada pelo técnico em 

computação. Estão, assim, desprovidos da proteção autoral aspectos não literais do 

software, concernentes à sua aparência e à sua funcionalidade, as quais, juntas, 

representam o que se denominou de “look and feel” do programa de computador. 

Esse, inclusive, é o motivo pelo qual o artigo 6.º, III, da Lei 9.609/1998 estabelece que 

não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador a ocorrência de 

 
363 “Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

V – programas de computador em si.” 
364 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software cit., p. 67. 
365 THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. A legal and empirical study of 3D printing online platforms 

and an analysis of user behaviour cit., p. 7. 
366 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software cit., p. 67. 
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semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características 

funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de 

limitação de forma alternativa para a sua expressão. 

Da mesma forma, o artigo 8.º, I, II e VII, da Lei 9.610/1998 determina que não são 

objeto de proteção como direitos autorais: (i) as ideias, procedimentos normativos, sistemas, 

métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; (ii) os esquemas, planos ou regras 

para realizar atos mentais, jogos ou negócios; e (iii) o aproveitamento industrial ou comercial 

das ideias contidas nas obras.  

Portanto, os sistemas e métodos adotados para elaboração do programa de computador 

não são protegidos pela legislação, mas apenas o código que estabelece o modo de 

funcionamento e determina a finalidade que pode ser obtida mediante a sua utilização. De 

fato, “dois ou mais programas, ainda que voltados para solucionar idênticos problemas, 

distinguem-se quanto à maneira lógica de instruir o hardware para realizar a mesma 

tarefa”,367 razão pela qual a proteção conferida pela legislação alcança apenas a “maneira 

lógica” (o código) que estabelece o funcionamento do software e a finalidade a que se destina. 

Seguindo na análise da legislação, não se pode ignorar que, ao definir o conceito de 

programa de computador, o artigo 1.º da Lei 9.609/1998 estabelece que o programa de 

computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções, em linguagem natural ou 

codificada, contida em suporte físico. Logo, uma leitura apressada do dispositivo poderia 

levar à conclusão de que somente o programa de computador disponibilizado em mídia física 

seria passível de proteção, excluindo-se os demais tipos de programa de computador cujo 

acesso é disponibilizado pelo meio eletrônico, tais como download ou computação em nuvem. 

Com efeito, o software pode ser disponibilizado em mídia física, situação em que o 

programa instalador se encontra armazenado em CD-ROM, DVD, disco blu-ray, dispositivo 

USB, de modo que o acesso às funcionalidades do programa de computador demanda a sua 

instalação no hardware mediante utilização da mídia física. 

Na hipótese em que disponibilizado via download, por sua vez, o instalador do 

software é transmitido eletronicamente de um servidor remoto para o computador do usuário, 

tornando desnecessária a aquisição de uma mídia física para instalação do programa de 

computador no hardware. 

O acesso às funcionalidades do software disponibilizado por mídia física ou download 

pressupõe, via de regra, a instalação do programa de computador no hardware do usuário. E, 

 
367 Idem, p. 72. 
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uma vez instalado no hardware, a utilização do software não exige, necessariamente, conexão 

à Internet, sendo possível o acesso offline às suas funcionalidades, sem prejuízo quanto à 

necessidade de conexão para eventual atualização periódica do programa de computador, bem 

como para transmissão eletrônica do instalador do software quando disponibilizado via 

download. 

Por fim, o software pode ser disponibilizado via computação em nuvem (cloud 

computing), contexto em que as funcionalidades do software são diretamente acessadas no 

servidor remoto por meio da Internet, não sendo necessária a instalação do programa de 

computador no hardware do usuário. Na computação em nuvem368, portanto, as 

características do hardware do usuário não são relevantes, na medida em que a tecnologia 

permite que plataformas de desenvolvimento, armazenamento e software sejam acessados 

pelo usuário mediante simples conexão à Internet. 

No entanto, embora a legislação utilize a expressão “contida em suporte físico de 

qualquer natureza”, entendemos que tal elemento é irrelevante para qualificação jurídica de 

certo bem a título de programa de computador. Conforme premissa fixada no presente 

trabalho, consideramos que o modo pelo qual é franqueado acesso aos elementos que 

compõem a impressão 3D não é determinante para sua correta qualificação jurídica. 

Nesse sentido, ao proteger a exteriorização das criações do espírito, o artigo 7.º da Lei 

9.610/1998 dispõe que a proteção abrange a ideia apresentada “por qualquer meio”, 

indicando, expressamente, que o meio de fixação desta pode ser “tangível ou intangível”, 

inclusive o suporte “conhecido ou que se invente no futuro”. Ou seja, embora a legislação de 

regência não proteja a ideia em si, mas, sim, a ideia exteriorizada, o dispositivo mencionado 

determina que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer 

meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível. 

Assim, é possível concluir que o suporte tangível ou intangível utilizado para a 

disponibilização do software não é relevante ou determinante para a sua qualificação jurídica, 

bem como o o software não se confunde com o meio ou o suporte usados para franquear 

 
368 Existem diversas modalidades de computação em nuvem. Via de regra, a computação em nuvem se subdivide 

em: (i) plataforma (Platform as a Service – PaaS); (ii) infraestrutura (Infrastructure as a Service – IaaS); e (iii) 

software (Software as a Service – SaaS). Sobre o tema, confira-se: BITTENCOURT, Bruno Chaves; PONS, 

Marcos Caleffi. A Tributação do Cloud Computing pelo Imposto Sobre Serviços – Exame sob o Enfoque da 

Regra de Competência do Tributo. In: WAGNER, Rafael Korff. BRASIL, Vicente. ISS – Questões Práticas – 10 

Anos da Lei Complementar n. 116/2003. Porto Alegre: Paixão Editores, 2014; BADGER, Lee. (et al.) NAT‘ 

Institute of Standards & Tech. (NIST), U.S. DEP'T OF COMMERCE, Special pub. nº 800-146: Cloud 

Computing Synopsis And Recommendations (2012). Disponível em: 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-146.pdf. Acesso em: 25 jun. 2020; 

LUSCH, Stephen J. State Taxation of Cloud Computing. Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 369 (2012). 

Disponível em: https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol29/iss2/3/. Acesso em: 25 jun. 2020. 
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acesso ao usuário. 

Portanto, existe uma mera relação de acessoriedade entre o programa de computador e 

o suporte para sua utilização e, não se confundindo com o suporte, o programa de computador 

continua se caracterizando como um bem móvel incorpóreo, independentemente se sua 

disponibilização ocorre mediante a utilização de um suporte tangível ou intangível. 

José Eduardo Soares de Melo também reconhece que o suporte físico é irrelevante nas 

operações com software, na medida em que, em tais operações, o que se tem, via de regra, é o 

licenciamento de direitos autorais. Por isso, “o suporte físico constitui mero acessório do 

software, sendo que a simples transferência da posse não significa negócio jurídico 

envolvendo mercadorias”.369 

Diante do desenvolvimento das novas tecnologias, “[...] a grande maioria dos 

programas são disponibilizados pela Internet, de forma eletrônica, reforçando que o programa 

de computador não está vinculado a um corpus mechanicum específico”,370 o que corrobora a 

conclusão no sentido de que o suporte físico é irrelevante para qualificação jurídica do 

software. 

Nesse sentido, no comentário 14.1 à Convenção Modelo para Evitar a Bitributação da 

Renda e do Capital, a OCDE também reconhece que o “método de transferência do programa 

de computador não é relevante. Por exemplo, não é importante se o usuário acessa o software 

por meio de uma cópia física ou por meio de download”.371 

Portanto, em que pesem as diferentes formas pelas quais o programa de computador 

pode ser disponibilizado, entendemos que o modo de disponibilização é irrelevante para sua 

qualificação jurídico-tributária. 

Nessa perspectiva, para a qualificação jurídico-tributária do software também se torna 

irrelevante a forma utilizada para sua exploração econômica, isto é, se o negócio jurídico tem 

como objeto software padronizado, software customizável ou software elaborado sob 

encomenda. 

Com efeito, software padronizado é aquele comercializado em larga escala no varejo, 

cujas funcionalidades são concebidas para atendimento ao público em geral, não sendo 

possível sua modificação estrutural. O software elaborado sob encomenda, por sua vez, é 

desenvolvido mediante solicitação direta do usuário, de modo que o código-fonte é elaborado 

 
369 MELO, José Eduardo Soares. Contratos e Tributação: noções fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

252-253. 
370 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software cit., p. 84. 
371 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. Paris: OECD 

Publishing, 2017. p. 281-282. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en. Acesso em: 5 nov. 

2019. 

http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
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para o desempenho de funcionalidade que atenda, especificamente, ao objetivo almejado pelo 

usuário. Por fim, o software customizável consiste em um código-fonte que, embora 

desenvolvido de maneira padronizada, admite determinadas modificações para atendimento às 

necessidades do usuário. 

Trata-se de taxonomia insuficiente para delimitação das incidências tributárias, na 

medida em que deixa de levar em consideração se os negócios jurídicos resultam na 

transmissão total ou parcial dos direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao 

software. 

Assim, à luz do contexto do presente trabalho, a delimitação das incidências tributárias 

não deve se preocupar com as formas de disponibilização ou de exploração econômica de 

programas de computador372, mas, sim, com a qualificação jurídica do fato e o teor dos 

direitos transmitidos ao indivíduo, isto é, se o negócio jurídico transfere direitos totais ou 

parciais relativos à propriedade intelectual subjacente ao programa de computador. 

Quanto à sua qualificação jurídica, destaque-se o artigo 3.º da Lei 9.610/1998, que 

determina que os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. No mesmo 

sentido, o artigo 83, III, do Código Civil estabelece que se consideram móveis para os efeitos 

legais os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

E, consoante destacado, embora estabeleça que não se aplicam ao programa de 

computador as disposições relativas aos direitos morais previstas na Lei 9.610/1998, garante 

ao programador do software direitos específicos, quais sejam: (i) reivindicar a paternidade do 

programa de computador; e (ii) opor-se a alterações não autorizadas, quando estas impliquem 

deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem 

sua honra ou sua reputação. 

As considerações acima permitem fixar as seguintes premissas quanto à qualificação 

jurídica do software: (i) ao programa de computador se aplicam, subsidiariamente, as 

 
372 Sobre o tema, Daniel de Paiva Gomes lista as formas usualmente adotadas para exploração econômica de 

programas de computador: “Fixadas tais premissas, devemos registrar a existência de uma classificação dos tipos 

de software atualmente existentes, a qual pode ser estruturada da seguinte forma: (i) software por encomenda, 

desenvolvido mediante solicitação e voltado ao atendimento de necessidades específicas de um determinado 

usuário; (ii) software padronizado ou de prateleira, o qual é comercializado em larga escala no varejo, sendo 

inviáveis modificações estruturais das cópias desta modalidade de software (v.g.: Pacote do Microsoft Office); 

(iii) software customizável, o qual contempla características tanto do software padronizado quanto do software 

por encomenda, de modo que um programa-padrão preexistente é modificado para atender às necessidades de 

um usuário específico; (iv) software disponibilizado via download, cujo instalador é transmitido eletronicamente 

de um servidor remoto para o computador do próprio usuário, sem a necessidade de que o consumidor obtenha 

uma mídia física com o instalador do programa de computador; (v) software disponibilizado via computação em 

nuvem (cf. GOMES, Daniel de Paiva. Uma análise pragmática da tributação indireta do software no Brasil: o 

conflito de competência entre ICMS e ISSQN” (A pragmatic analysis of the indirect taxation of software in 

Brazil: the conflict of tax jurisdiction between ICMS and ISSQN). FGV Direito SP Research Paper Series, n. 

TL018, p. 5-6, Feb. 12, 2019. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3332812. Acesso em: 24 fev. 2020). 

https://ssrn.com/abstract=3332812
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disposições da Lei 9.610/1998; (ii) as formas de disponibilização ou de exploração econômica 

de programas de computador são irrelevantes para sua qualificação jurídica; (iii) o artigo 3.º 

da Lei 9.610/1998 determina que os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens 

móveis; (iv) o programa de computador é suscetível de avaliação econômica; (v) embora não 

sejam aplicáveis todo os direitos morais previstos na Lei 9.610/1998, ao programador do 

software são garantidos direitos específicos relacionados ao direito moral; (vi) o artigo 83, III, 

do Código Civil estabelece que se consideram móveis para os efeitos legais os direitos 

pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações; (vii) o programa de computador é 

incorpóreo/intangível, de modo que o suporte físico é irrelevante para sua definição e com ele 

não se confunde, 

Assim, é possível concluir que o programa de computador é um bem móvel 

incorpóreo, com relação ao qual aplica-se o regime jurídico concebido às obras literárias e 

exsurgem relações jurídicas de direito patrimonial e moral, nos termos da Lei 9.609/1998. 

Uma vez delimitada a qualificação jurídica, faz-se necessário realizar a qualificação 

jurídica dos negócios jurídicos que versem acerca dos direitos relacionados ao objeto, isto é, o 

teor dos direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao software que são 

transferidos de maneira total ou parcial.  

Consoante já destacado, compreendemos que a delimitação das incidências tributárias 

sobre os acontecimentos sociais deve partir de duas premissas: (i) qualificação jurídica do 

fato; e (ii) qualificação jurídica do direitos que são transferidos, total ou parcialmente, pela 

celebração de negócios jurídicos. 

Ademais, a relevância da qualificação jurídica dos negócios jurídicos também decorre 

do fato de que, consoante demonstrado no subtópico anterior, os direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente aos arquivos digitais imprimíveis são transferidos de 

maneira idêntica àquela verificada nas operações com software. Portanto, a qualificação 

jurídica adotada para os negócios jurídicos com software será igualmente aplicável às 

operações em que o objeto é o arquivo digital imprimível. 

Com efeito, quanto à transmissão dos direitos relativos à propriedade intelectual 

subjacente ao software, o capítulo IV da Lei 9.609/1998 estabelece que os negócios jurídicos 

podem ser qualificados como licença de uso, de comercialização e de transferência de 

tecnologia. Sobre a definição e características dos contratos de licença de uso, 

comercialização e transferência de tecnologia, confira-se o entendimento de Alberto 
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Xavier,373 in verbis: 

A Lei n.º 9.609/1998 prevê três modalidades de contrato de licença de uso de 

programa de computador. Uma primeira modalidade consiste na licença para uso 

próprio ou licença de uso em sentido estrito, pela qual o licenciado adquire a 

liberdade de aplicar o programa na sua atividade profissional ou empresarial. Uma 

segunda modalidade, de conteúdo econômico mais forte, atribui ao licenciado não o 

direito de uso próprio, mas o direito de proporcionar, mediante uma atividade 

comercial, esse uso a terceiros. É o que se verifica nos contratos de licença de 

direitos de comercialização previstos no art. 10 da referida lei. Enfim, a lei prevê um 

terceiro grau de intensidade na utilização econômica do programa de computador 

pelo licenciado, segundo o qual o uso abrange a própria transferência da tecnologia 

do programa de computador, modalidade esta prevista no art. 11 da mesma lei. 

A análise acerca da legislação de regência permite concluir que a principal diferença 

entre os referidos modelos contratuais está relacionada à transferência total ou parcial de 

direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao software.  

Caso o negócio jurídico celebrado estabeleça que a parte contratante somente possui o 

direito de usar ou comercializar o software, estar-se-á diante de um contrato de licença de uso 

ou comercialização, respectivamente. E, nessa hipótese, a parte contratante não adquire o 

código relacionado ao software, razão pela qual é possível afirmar que tal espécie de negócio 

jurídico não implica a aquisição plena da propriedade do software, mas apenas de algumas 

facetas inerentes ao direito de propriedade.  

Portanto, tratando-se de contratos de licença de uso e/ou comercialização, a parte 

contratante somente possui o direito de utilizar o software para fins profissionais ou 

empresariais e/ou o direito de explorar economicamente o programa de computador, de modo 

que o autor do software continua sendo o titular do código.  

Tais negócios jurídicos não tem como objeto a compra e venda de todos os direitos 

relacionados à propriedade intelectual subjacente ao software, restringindo-se somente aos 

direitos que permitam o uso e/ou a comercialização. Assim, o autor do software continua 

sendo titular dos direitos autorais e patrimoniais que lhe são inerentes, sendo possível afirmar 

que os contratos de licença de uso e/ou comercialização resultam apenas na transferência 

parcial de direitos relativos à propriedade intelectual do software. 

Situação diversa é a hipótese em que o negócio jurídico tenha como objeto a 

transferência do código do software. Nesse cenário, o objeto do contrato é a aquisição do 

próprio código do software, elemento sobre o qual recai a proteção da legislação e que 

permite o controle total das funcionalidades a que foi concebido. 

 
373 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. p. 586-587. 
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Assim, é possível reconhecer que o contrato de transferência de tecnologia resulta na 

aquisição total dos direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao software, o que 

implica dizer que a propriedade plena do software é adquirida pela parte contratante, de modo 

que o autor do software deixa de ser o titular do código. O autor, portanto, deixa de possuir 

direitos patrimoniais relacionados ao software, sem prejuízo quanto à manutenção dos direitos 

morais previstos no § 1º do artigo 2.º da Lei nº 9.609/1998. 

Maria Ângela Lopes Paulino Padilha realça as diferenças entre os contratos de licença 

e de transferência de tecnologia (cessão de software), in verbis: 

A cessão e a licença são figuras contratuais que não se confundem: na primeira, tem-

se a transferência, sempre em caráter exclusivo e não temporário, de parcela ou de 

todos os direitos patrimoniais do autor em favor do cessionário; na segunda, é 

conferida uma autorização para que o licenciado utilize ou explore o bem imaterial. 

Desta feita, quando se realiza uma cessão de software, os direitos patrimoniais sobre 

o programa de computador, especificados no contrato, são transmitidos exclusiva e 

definitivamente ao cessionário. 374 

Embora não possuam previsão expressa na legislação, o contrato de desenvolvimento 

de software375 e o contrato de customização de software também são modelos contratuais 

usualmente adotados no contexto das operações com software. 

Com efeito, no contrato de desenvolvimento de software, tem-se a contratação de um 

terceiro para desenvolvimento de software especialmente concebido para atender às 

necessidade do usuário, assemelhando-se, portanto, a um contrato de prestação de serviços. 

Nesse tipo de negócio jurídico, os direitos patrimoniais e morais relativos à propriedade 

intelectual do software são adquiridos de maneira originária pelo usuário contratante, razão 

pela qual é possível concluir que não há transferência total (transferência do código-fonte) ou 

parcial (licença de uso e/ou comercialização) de direitos em favor do usuário contratante376. 

O contrato de customização de software, por sua vez, é aquele em que o código-fonte 

e os documentos relativos ao software são confiados a um depositário autônomo, a fim de que 

o acesso do usuário às funcionalidades do software não sofra interferência dos atos praticados 

pelo desenvolvedor das adaptações do software ou de sua situação jurídica. Trata-se, portanto, 

de modelo de negócio cuja principal característica é uma espécie de “contrato de depósito em 

 
374 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software cit., p. 103. 
375 Sobre o desenvolvimento de software, o §2º do artigo 4º da Lei nº 9.609/1998 estabelece que pertencerão, 

com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de 

computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a 

utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou 

equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação 

de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público. 
376 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software cit., p. 97. 
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garantia”.  

Sob a perspectiva do teor dos direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao 

software objeto do negócio jurídico, “[...] além de o desenvolvedor prestar serviços de 

adaptação do programa, também licencia o uso do software customizado em favor do 

contratante, vez que o contratado é quem detém os direitos da customização”.377 

A despeito da variedade de negócios jurídicos, é possível concluir que os modelos 

contratuais diferem, em síntese, quanto ao sujeito titular dos direitos relativos à propriedade 

intelectual subjacente ao software e quanto ao teor dos direitos transmitidos pela celebração 

do contrato. 

E, além da diversidade de modelos contratuais, vale destacar peculiaridade relevante 

no que se refere aos negócios jurídicos que versem acerca da aquisição total ou parcial de 

direitos relativos à propriedade intelectual do software. 

Com efeito, de acordo com o artigo 8.º da Lei 9.609/1998, o sujeito que realiza 

operações com software na qualidade de proprietário ou titular dos direitos de 

comercialização é obrigado, durante o prazo de validade técnica da versão do software objeto 

do negócio jurídico, a assegurar a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao 

adequado funcionamento do programa em favor dos usuários. 

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que, ainda que o software seja 

retirado de circulação comercial, a obrigação à prestação de serviços técnicos complementares 

persistirá durante o prazo de validade da versão do programa de computador, salvo justa 

indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros. 

A análise dos dispositivos mencionados permite concluir que os negócios jurídicos 

realizados nas operações com software não se limitam à transferência total ou parcial de 

direitos relativos à propriedade intelectual, mas, sim, também incluem a prestação de serviços 

técnicos complementares para garantir o funcionamento do software em favor do usuário.378 

Nessa perspectiva, é possível concluir que os modelos contratuais nas operações com 

software são negócios jurídicos mistos, tendo em vista que resultam no surgimento de 

obrigações que, embora distintas, são indissociáveis por expressa disposição legal: (i) 

transferência total ou parcial de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao 

software; e (ii) prestação de serviços técnicos complementares para garantir o funcionamento 

 
377 Idem, p. 101. 
378 GOMES, Daniel de Paiva; FERREIRA, Luiz Guilherme de Medeiros. A coerência no diálogo entre 

precedentes do STF: tributação das operações com software e franquias à luz da intersecção da ADI nº 1.945 e 

do RE nº 603.136. Jota, 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal/a-

coerencia-no-dialogo-entre-precedentes-do-stf-18062020. Acesso em: 14 ago. 2020. 
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do software em favor do usuário. 

Da qualificação enquanto negócios jurídicos mistos passíveis de entabulamento nas 

operações com software, ressalve-se, apenas, o contrato de licença de comercialização sob a 

perspectiva do titular da propriedade intelectual e do sujeito a quem é garantido o direito de 

comercializar o software. Isso porque, nesse caso, a obrigação de prestar serviços técnicos 

complementares recai sobre o sujeito a quem a licença de comercialização é concedida, e não 

sobre o titular da propriedade intelectual subjacente ao software. Portanto, o contrato de 

licença de comercialização não é um negócio jurídico misto, tendo em vista que não há 

obrigação legal à prestação de serviços técnicos pelo titular da propriedade intelectual em 

favor do sujeito a quem é concedida a licença de comercialização, mas apenas por este sujeito 

em benefício dos usuários finais do software.379 

Assim, uma vez realizada a qualificação jurídica do programa de computador e dos 

negócios jurídicos que o tenham como objeto, o próximo capítulo cuidará dos impactos da 

tributação sobre o consumo nas operações impressora 3D. 

Após a síntese das premissas tributárias utilizadas no presente trabalho, identificar-se-

á a controvérsia relativa à tributação indireta nas operações realizadas no contexto da 

impressão 3D. Em seguida, passa-se à delimitação dos critérios materiais das regras-matrizes 

de incidência tributária do IPI, do ICMS e do ISS, bem como os possíveis conflitos de 

competência tributária entre os referidos impostos nas operações objeto de estudo. 

Ao final, aplicar-se-á o método eleito para a solução do conflito de competência 

tributária a fim de delimitar os tributos sobre o consumo incidentes nas operações com o 

arquivo digital imprimível, os softwares utilizados no contexto da impressora 3D (elaboração 

do arquivo digital e funcionamento da impressora 3D) e com os bens impressos mediante 

utilização da tecnologia. 

 

  

 
379 Sem prejuízo, por se tratar de contrato atípico, entendemos que não há vedação legal à previsão de cláusula 

contratual específica estabelecendo a obrigação de o titular dos direitos relativos à propriedade intelectual prestar 

os serviços técnicos complementares a que alude a Lei 9.609/1998. Nessa hipótese, estar-se-ia diante de um 

negócio jurídico misto. 
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CAPÍTULO 2 – OS IMPACTOS DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O 

CONSUMO NAS OPERAÇÕES COM IMPRESSORA 3D 

 

Conforme demonstrado no Capítulo 1, as operações com a tecnologia da impressão 

3D são complexas, de modo que, em síntese, envolvem quatro elementos principais: (i) a 

impressora 3D, responsável por realizar a impressão do objeto; (ii) o arquivo digital 

imprimível, que contém a representação virtual do objeto em três dimensões; (iii) os 

programas de computador utilizados para elaboração do arquivo digital imprimível e para 

operação da impressora 3D; e (iv) a matéria-prima empregada para impressão do objeto. O 

presente trabalho tem como objeto a análise das controvérsias tributárias relativas aos 

elementos (i), (ii) e (iii) supramencionados. 

Com relação à impressora 3D, verificou-se que se trata de um equipamento eletrônico 

que, a partir de um arquivo digital imprimível, realiza a impressão do objeto em três 

dimensões mediante a aplicação de métodos de fabricação aditiva sobre a matéria-prima 

utilizada. O objeto é impresso de acordo com a matéria-prima utilizada pelo indivíduo, e o 

processo de fabricação ocorre de maneira automática e sem intervenção humana, em razão do 

uso de programa de computador que comanda o funcionamento da impressora 3D para que a 

impressão aconteça em linha com as instruções contidas no arquivo digital imprimível. 

Consoante demonstrado no capítulo anterior, a impressão 3D pode se dar, 

precipuamente, nos seguintes contextos: (i) ambiente doméstico, sem intuito comercial; (ii) 

ambiente doméstico, com intuito comercial; (iii) ambiente industrial; (iv) prestador de 

serviços de impressão 3D, que realiza a impressão de objetos conforme demandado. Nesses 

cenários, o indivíduo responsável pela impressão do objeto pode ou não ser o titular dos 

direitos relativos ao arquivo digital imprimível utilizado para impressão. 

O arquivo digital imprimível, por sua vez, é bem móvel incorpóreo, qualificando-se 

como direito pessoal de caráter patrimonial, nos termos do artigo 83, III, do Código Civil. 

Consoante demonstrado, o arquivo digital imprimível tem características técnicas próprias que 

o distinguem do conceito de programa de computador previsto no artigo 1.º da Lei 

9.609/1998, não sendo possível sua equiparação nesse sentido. 

Se admitida a aplicação da legislação de direitos autorais (Lei 9.610/1998), seria 

possível afirmar que o arquivo digital imprimível é bem móvel incorpóreo relativamente ao 

qual se originam não só direitos pessoais de caráter patrimonial, mas, também, direitos de 

natureza moral. A consequência do reconhecimento da existência de direitos morais com 
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relação ao arquivo digital imprimível é admitir que, mesmo nos casos de transferência total 

dos direitos patrimoniais, o autor original permanece vinculado a tal arquivo por força dos 

direitos morais, tendo em vista que tais direitos são irrenunciáveis e inalienáveis. 

Independentemente do reconhecimento da existência de direitos morais, embora não 

se enquadrem no conceito de programa de computador estabelecido pela legislação, fato é que 

o arquivo digital imprimível se vale dos mesmos tipos de negócios jurídicos utilizados 

também nas operações com software para transferência total ou parcial dos direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente. 

Assim, a análise das incidências tributárias acerca do arquivo digital imprimível levará 

em conta: (i) a qualificação jurídica, quais sejam bens móveis incorpóreos, constituindo-se de 

(i.a) direitos pessoais de caráter patrimonial ou de (i.b) direitos morais e pessoais de caráter 

patrimoniais; e (ii) o teor dos direitos relativos à propriedade intelectual doarquivo digital 

imprimível transmitidos pela celebração de negócios jurídicos. 

Por fim, têm-se os programas de computador empregados para elaboração do arquivo 

digital imprimível e para operação da impressora 3D. Com efeito, a qualificação jurídica de 

um programa de computador está prevista no artigo 1.º da Lei 9.609/1998, o qual estabelece 

que programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em 

linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 

necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos 

ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar 

de modo e para fins determinados. 

E, quanto à forma de transmissão de direitos relativos ao arquivo digital imprimível, a 

análise da Lei 9.609/1998 permite concluir que, à exceção do contrato de licença de 

comercialização, os modelos contratuais nas operações com software são negócios jurídicos 

mistos, tendo em vista que resultam no surgimento de obrigações legalmente indissociáveis: 

(i) transferência total ou parcial de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao 

software; e (ii) prestação de serviços técnicos complementares para garantir o funcionamento 

do software em favor do usuário. 

Seja no tocante à elaboração do arquivo digital imprimível, seja no que tange à 

operação da impressora 3D, a análise das incidências tributárias sobre os programas de 

computador utilizados em tais contextos ocorrerá sob as mesmas perspectivas, isto é: (i) 

qualificação jurídica prevista no artigo 1.º da Lei 9.609/1998; e (ii) o teor dos direitos 

relativos à propriedade intelectual subjacente ao programa de computador transmitidos nos 

negócios jurídicos. 
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Assim, uma vez compreendidos os aspectos técnicos relevantes da tecnologia para a 

correta qualificação jurídica dos elementos que compõem a impressão 3D, é possível analisar, 

com maior precisão, os impactos da tributação sobre as operações com a impressora 3D.  

Embora este capítulo cuide, especificamente, dos impactos da tributação sobre o 

consumo (isto é, ICMS, IPI e ISS), cumpre destacar os pressupostos teóricos que serão 

utilizados para a análise de todas as incidências tributárias objeto do presente trabalho. 

 

2.1. Síntese das premissas tributárias utilizadas no presente trabalho 

 

Em primeiro lugar, partir-se-á da premissa de que a Constituição Federal é formada 

por tipos, isto é, signos linguísticos abertos e fluidos. Portanto, não será adotada a premissa de 

que as normas de competência tributária são constituídas por conceitos, ou seja, signos 

linguísticos fechados e unívocos.  

Sobre a distinção entre tipos e conceitos380 na interpretação das normas de 

competência tributária, confiram-se as lições de Takano e Przepiorka,381 nos seguintes termos: 

Em que pese a existência de diversas vertentes, predominam hodiernamente duas 

propostas de aproximação em relação aos signos constitucionais: (i) de um lado, 

uma corrente que interpreta as normas de competência constitucional a partir de uma 

aproximação tipológica, dando ênfase na mutação e fluidez dos signos linguísticos 

utilizados no texto constitucional; e (ii) de outro lado, uma corrente que extrai 

conceitos das normas de competência tributária, pelos quais se identificam limites 

rígidos à atuação estatal [...] Como se percebe, não há como se defender 

aprioristicamente qual a aproximação adotada pelo constituinte originário por 

ocasião da promulgação da Constituição Federal. Há espaço para defender tanto uma 

quanto outra técnica. A utilização de uma ou de outra aproximação é de grande 

relevância para a interpretação dos signos utilizados na Constituição Federal, afinal, 

enquanto uma interpretação tipológica dá maior margem a atuação do legislador 

complementar, uma interpretação conceitual restringiria essa atuação em prol de 

maiores limites à atuação estatal já no altiplano constitucional. 

 
380 Takano e Przepiorka esclarecem, de maneira didática, a distinção entre as expressões “tipos” e “conceitos”: 

“Tipos, define Misabel Derzi (1998, p. 48) em obra clássica, tratam de ‘uma abstração generalizadora, são 

ordens fluidas que colhem, através da comparação, características comuns, nem rígidas, nem limitadas, onde a 

totalidade é critério decisivo para ordenação dos fenômenos aos quais se estende’. Bem observa Humberto Ávila 

(2018, p. 12) que, ‘mesmo sem a presença de todas as propriedades descritas como típicas, pode-se constatar a 

existência do tipo’. A aproximação conceitual, de outro lado, adota como pressuposto a utilização de ‘notas 

irrenunciáveis, fixas e rígidas, determinantes de uma forma e pensar seccionadora da realidade, para a qual é 

básica a relação de exclusão ou... ou’ (DERZI, 1998, p. 84). Ou seja, ‘ao afirmar-se que um termo constitucional 

palavra ou expressão) exprime um conceito, está-se asserindo que o referido termo conota propriedades 

necessárias e suficientes para sua verificação’ (ÁVILA, 2018, p. 11)” (cf. TAKANO, Caio Augusto; 

PRZEPIORKA, Michell. A mutação  do conceito de serviço na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: 

MARTINS, Rafael Lara; COELHO, Saulo Pinto (coord.). Direito e finanças nos 30 anos da Constituição: 

experiências e desafios nos campos do direito tributário e financeiro. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018. p. 

137-138. Coleção Experiência jurídica nos 30 anos da Constituição brasileira). 
381 Idem, p. 137. 
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Em verdade, quando o artigo 146, I e III, da Constituição Federal determinam que 

compete à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e 

estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre definição de tributos e 

de suas espécies, bem como, no tocante aos impostos discriminados no texto constitucional, a 

dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes estar-se-ia diante de 

evidência no sentido de que o legislador constituinte optou pela utilização de tipos na 

delimitação das competências tributárias. 

A legislação desempenha papel relevante na delimitação dos critérios da regra-matriz 

de incidência tributária, principalmente no que diz respeito ao critério material, tendo em vista 

que “Os atos, fatos, operações, situações e estados – que constituem as materialidades – 

contêm ínsitas grandezas que passam a ser reveladas ou explicitadas pelo editor da norma 

impositiva”.382 

De fato, caso as competências tributárias fossem delimitadas por conceitos, tornar-se-

ia irrelevante e desnecessária a edição de lei complementar, já que os signos linguísticos 

seriam fechados e unívocos e, portanto, prescindindo da edição de lei complementar para sua 

delimitação. Este, inclusive, é o entendimento de Schoueri,383 in verbis:  

Fossem os elencos dos artigos 153, 155 e 156 conceitos, então se extrairiam dali 

seus limites, dispensando-se o emprego da lei complementar [...] Noutras palavras, 

enquanto o constituinte contemplou a realidade econômica do ponto de vista 

tipológico, com a fluidez a ele inerente, impôs ao legislador complementar a tarefa 

de expressar a mesma realidade através de conceitos, seja por meio de definições de 

hipóteses tributárias, bases de cálculo e contribuintes, seja através da imposição de 

limites em casos de conflitos; [...] Tivesse o constituinte apresentado conceitos na 

repartição de competência, então seria inútil este dispositivo, já que os conceitos 

teriam seus limites bem definidos, não havendo espaço para conflitos. Estes surgem, 

potencialmente, da fluidez dos tipos. [...] A liberdade do legislador complementar 

terminará, outrossim, quando ficar patente que foi contrariado o objeto do tipo.  

A premissa de que as normas de competência tributária são formadas por tipos permite 

a interpretação do texto constitucional de maneira evolutiva, o que significa que a 

Constituição Federal deve ser interpretada à luz do contexto em que a sociedade se encontra. 

Caso contrário, o texto constitucional tornar-se-ia engessado e sempre estaria em 

descompasso em relação aos avanços da sociedade384, o que se mostra inadequado em face do 

 
382 MELO, José Eduardo Soares de. Ação Direta de Constitucionalidade n. 18/2007 – A inclusão do ICMS na 

base de cálculo do PIS/Cofins. In: SOUZA, Priscila de (coord.). VIII Congresso Nacional de Estudos 

Tributários. São Paulo: Noeses, 2011. p. 674. 
383 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 283-284. 
384 Em verdade, o desenvolvimento científico e tecnológico deve receber tratamento prioritário do Estado, 

conforme estabelece o artigo 218 da Constituição Federal. Nesse sentido, a Lei 13.243/2016 dispõe sobre 

estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Quanto 
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surgimento das novas tecnologias e das controvérsias tributárias daí decorrentes, 

principalmente considerando que “os impostos devem ser dotados de flexibilidade para que 

possam captar as mudanças que ocorrem no mundo socioeconômico sem que haja 

necessidade de alterar a sua estrutura”.385 

Em segundo lugar, a análise das incidências tributárias levará em conta: (i) a 

qualificação jurídica dos elementos que integram as operações com impressão 3D; e (ii) a 

qualificação jurídica dos negócios jurídicos que tenham como objeto a transferência, total ou 

parcial, de direitos relativos a algum dos elementos utilizados em tais operações, os quais, no 

presente caso, são o objeto impresso, o arquivo digital imprimível e o programa de 

computador usado para elaboração do arquivo digital imprimível ou para funcionamento da 

impressora 3D. Tal premissa tem como fundamento os artigos 109 e 110 do Código 

Tributário Nacional. 

O artigo 109 do Código Tributário Nacional estabelece que os princípios gerais de 

direito privado são utilizados para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus 

institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

O artigo 110 do Código Tributário Nacional, por sua vez, determina que a lei tributária 

não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado, adotados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 

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

para definir ou limitar competências tributárias. 

Assim, “[...] o legislador tributário não detém competência decisória para divorciar-se 

dos conceitos de Direito Privado, restando a eles vinculado”.386 Por essa razão é de extrema 

relevância a correta qualificação jurídica dos elementos que integram as operações que 

utilizam a tecnologia da impressão 3D, haja vista que os reflexos tributários, necessariamente, 

estarão vinculados aos conceitos de Direito Privado adotados para determinada qualificação 

jurídica, ou seja, é necessária a exata compreensão dos fatos para verificar se são subsumíveis 

à legislação tributária. 

 
ao dever estatal de promover o desenvolvimento científico e tecnológico frente aos dados empíricos relativos ao 

desempenho do governo brasileiro, confira-se: SILVA, Claudia Marchetti da. O dever estatal de promoção da 

inovação tecnológica. In: HENARES NETO, Halley (coord.); MELO, Eduardo Soares de. ICMS e ISS: 

tributação digital e novos contornos de conflitos de competência. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 23-36. 
385 MIGUEL, Luciano Garcia. O ICMS e os conceitos de mercadoria e serviço de comunicação. São Paulo: 

Noeses, 2019. p. 187. 
386 FLÁVIO NETO, Luís. Entre o amor e a indiferença: vamos discutir a relação? O relacionamento do direito 

tributário com o direito privado e o caso da permuta de ações sem torna. Revista Direito Tributário Atual, n. 38, 

p. 98, 2017. 
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A compreensão dos fatos no contexto da economia digital é tarefa ainda mais 

complexa, tendo em vista que exige “[...] análise pormenorizada, interdisciplinar e complexa, 

considerando a dinamicidade e os contornos dos bens e serviços que lhe são inerentes, de 

modo a não gerar ineficientes e repercutir negativamente no setor econômico”.387 

Polizelli e Andrade Júnior realçam os desafios suscitados pelo advento das novas 

tecnologias perante os institutos de direito privado e sua relação com a aplicação da legislação 

tributária, in verbis:388 

Um dos aspectos mais intrincados e fascinantes da aplicação da legislação tributária 

consiste em desvendar o funcionamento da sua relação com o direito privado, 

especialmente no que concerne à alusão que as normas tributárias fazem a contratos 

típicos do direito privado. Na economia digital, tal característica se apresenta com 

bastante frequência, pois a maioria dos contratos celebrados na economia digital é 

atípica e sua recondução aos tipos contratuais do direito privado, ou melhor, às 

categorias de atividades tributáveis previstas pelo direito tributário, se revela uma 

tarefa desafiadora. 

A despeito das complexidades inerentes às novas tecnologias, a tributação deve ter 

como fundamento o princípio da legalidade, de modo que o fato ocorrido no mundo 

fenomenológico “[...] deve corresponder ao tipo descrito hipoteticamente na lei, ainda que 

essa descrição contenha conceitos genéricos ou indeterminados”.389 Trata-se de fundamento 

de extrema importância, na medida em que, entendendo-se que determinado fato se subsume a 

uma hipótese de incidência tributária, “[...] a própria vida de uma pessoa sofre substancial 

alteração, pois alguém que era simples cidadão ou pessoa passa a ser contribuinte, com 

profundas consequências e limitações em sua vida”.390 

Conforme ensina Oliveira, apenas com a “[...] a ação de praticar o fato gerador, este 

passa a existir efetivamente, como ser novo, e acarreta consigo o nascimento da obrigação 

tributária”.391 É por isso que, “em suma, o fato gerador obriga, mas não é obrigatório, obriga 

quando já ocorrido, mas não obriga a que alguém o faça ocorrer”.392 

 
387 PAYÃO, Jordana Viana; NERILO, Sílvia Ferreira Paterlini. Desafios da regulação tributária dos produtos 

impressos em 3D. In: MURTA, Antônio Carlos Diniz; RIBEIRO, Maria de Fátima; FEITOSA, Raymundo 

Juliano (coord.). XXVI Congresso Nacional do Conpedi São Luís – MA. Direito tributário e financeiro. 

Florianópolis: Conpedi, 2017. p. 107. 
388 POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos. O problema do tratamento tributário dos 

contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de contratos. Revista Direito 

Tributário Atual, n. 39, p. 475, 2018. 
389 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fato gerador da obrigação tributária – critérios e questões fundamentais. Revista 

Direito Tributário Atual, n. 39, p. 459, 2018. 
390 Idem, ibidem. 
391 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fato gerador da obrigação tributária – critérios e questões fundamentais cit., p. 

464. 
392 Idem, p. 467. 
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As controvérsias tributárias relacionadas à economia digital também decorrem do fato 

de que, no contexto das novas tecnologias, os negócios jurídicos celebrados entre as partes 

são atípicos. Tanto é assim que “o florescimento da ‘economia digital’ enfrentaria obstáculos 

jurídicos intransponíveis se as modernas legislações não conferissem, aos particulares, ampla 

liberdade de contratar”.393 

Em verdade, “[...] a economia digital somente pôde se desenvolver em ritmo 

acelerado, como o que se observou, porque as inovadoras práticas comerciais que a 

constituem puderam revestir-se de roupagens jurídicas igualmente inovadoras”.394 No entanto, 

em que pese a liberdade de contratar ter contribuído para o desenvolvimento da economia 

digital, o fato de os negócios jurídicos serem atípicos dificulta a aplicação da legislação 

tributária.  

Isso porque, “[...] a linguagem empregada nos enunciados das normas fiscais – 

geralmente alusiva a contratos típicos do direito privado – não dá conta, no mais das vezes, de 

precisar o tratamento tributário ao qual os contratos atípicos devem sujeitar-se”.395 

De fato, a aplicação das normas tributárias, em síntese, pressupõe o enquadramento de 

determinado evento ocorrido no fenomenológico ao antecedente da regra-matriz de incidência 

tributária, cuja consequência é o surgimento da obrigação tributária, razão pela qual é possível 

afirmar que, mesmo tratando-se de contratos atípicos,  

[...] no direito tributário, as consequências normativas serão sempre típicas (pois a 

legislação tributária, ao descrever o fato gerador, cria os seus próprios tipos, ainda 

que fazendo remissão a tipos do direito civil) sendo vedado ao intérprete supor 

existentes incidências fiscais a partir da analogia, qualquer que seja ela, legis ou 

juris.396 

Por isso, para aplicação da legislação tributária, a controvérsia reside na correta 

qualificação jurídica do fato e dos negócios jurídicos, para somente então “[...] precisar as 

condições segundo as quais um contrato atípico no direito civil pode ser reputado fato típico 

para o direito tributário”.397  

 
393 POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos. O problema do tratamento tributário dos 

contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de contratos cit., p. 475. 
394 Idem, p. 476. 
395 Idem, ibidem. 
396 Idem, p. 482. 
397 POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos. O problema do tratamento tributário dos 

contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de contratos cit., p. 485. 
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Em última análise, a norma tributária parte de “[...] uma operação econômica típica 

que, em última instância, é uma situação de fato, nos termos do art. 116 do Código Tributário 

Nacional (e, por isso, independente da tipificação do direito civil)”.398  

Portanto, mesmo diante de contratos atípicos, a legislação tributária determina que as 

consequências jurídico-tributárias são sempre típicas, na medida em que é a vedada a 

tributação por analogia. Assim, é possível concluir que um contrato atípico para o direito 

privado somente será tributado se constituir um fato típico para o direito tributário. 

Aí reside a importância da correta qualificação jurídica dos elementos que compõem a 

tecnologia da impressão 3D e dos negócios jurídicos celebrados nas respectivas operações, na 

medida em que, tratando-se de contratos atípicos, tal como comumente ocorre no contexto da 

economia digital, a aplicação da norma tributária deve ser realizada pelo “[...] emprego da 

técnica da combinação, pela qual o contrato será ‘fatiado’ em operações econômicas típicas, e 

estas, a seu turno, reconduzidas aos tipos econômicos previstos na legislação tributária”.399 

 

2.2. Síntese da controvérsia relativa à tributação indireta incidente nas operações 

realizadas no contexto da impressão 3D 

 

Feitas tais considerações que se constituem como premissas para análise das 

incidências tributárias objeto do presente trabalho, passa-se ao questionamento que se 

pretende responder neste capítulo: quais tributos sobre o consumo incidem nas operações com 

os seguintes elementos no contexto da tecnologia de impressão 3D: (i) a impressora 3D, 

responsável por realizar a impressão do objeto; (ii) o arquivo digital imprimível, que contém a 

representação virtual do objeto em três dimensões; (iii) os programas de computador 

utilizados para elaboração do arquivo digital imprimível e para operação da impressora 3D? 

A origem de tal questionamento decorre do fato de que, independentemente do 

contexto em que a tecnologia se encontre inserida nas operações,  “[...]a entrada dos produtos 

impressos em 3D no mercado repercute na ordem econômica e, portanto, há precedentes para 

inseguranças jurídicas que demandam um posicionamento do Direito”.400 

No âmbito do direito tributário, mais especificamente no que diz respeito à tributação 

sobre o consumo, a insegurança jurídica é ainda mais evidente, na medida em que a 

competência tributária para instituir impostos incidentes sobre a industrialização, a circulação 

 
398 Idem, p. 487. 
399 Idem, p. 505. 
400 PAYÃO, Jordana Viana; NERILO, Sílvia Ferreira Paterlini. Desafios da regulação tributária dos produtos 

impressos em 3D cit., p. 98. 
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de mercadorias e a prestação de serviço é repartida entre sujeitos ativos diferentes, quais 

sejam a União, os Estados e os Municípios.  

Logo, a depender da qualificação jurídica adotada para determinado fato, estar-se-á 

diante de imposto totalmente diverso. E, no presente caso, tal qualificação jurídica suscita 

diversos questionamentos, haja vista se tratar de tecnologia que surge no contexto da 

economia digital, em que é tênue a divisão entre industrialização, venda de mercadorias e 

prestação de serviços.401 

As dúvidas sobre as incidências tributárias não estão restritas apenas ao sujeito 

passivo, mas, também, aos sujeitos ativos dos impostos sobre o consumo, pois é possível que 

cada sujeito ativo adote um posicionamento diverso, o que pode gerar um cenário, no presente 

caso, de tripla tributação, qual seja incidência de IPI, ICMS e ISS sobre as operações que 

envolvem a tecnologia de impressão 3D. 

Nesse sentido, vale ressaltar que, ainda que de maneira inicial, já existe 

posicionamento das autoridades fiscais brasileiras quanto às incidências tributárias aplicáveis 

às operações com impressoras 3D. 

Com efeito, na Solução de Consulta Cosit 97/2019, a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil definiu a atividade de impressão 3D como aquela que se utiliza de equipamentos para a 

produção de modelos tridimensionais físicos (prototipagem rápida) a partir de modelos 

virtuais, que operam em câmaras fechadas, por meio de tecnologia de deposição de filamentos 

termoplásticos fundidos, servindo-se de um tipo de material ou mais, mediante deposição de 

camadas. 

E, partindo de tal premissa, a Secretaria da Receita Federal do Brasil entendeu que se 

estaria diante de uma operação de industrialização na modalidade de transformação, e o 

estabelecimento que executar essa operação, desde que resulte em produto tributado, ainda 

que de alíquota zero ou isento, seria considerado contribuinte do IPI, devendo submetê-lo à 

incidência do imposto quando da saída de seu estabelecimento. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil entendeu que somente não haveria 

tributação pelo IPI na hipótese em que o produto resultante fosse confeccionado por 

encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, 

 
401 Nesse sentido, especificamente com relação à impressão 3D, deve-se também levar em consideração que “[...] 

a atividade de confeccionar objetos sólidos a partir de modelo tridimensional e virtual, disponibilizado pelo 

encomendante, ou criado, à ordem deste, pelo possuidor do equipamento capaz de realizar a manufatura aditiva, 

a princípio, configura uma operação mista, assim entendida aquela que agrega mercadorias e serviços” (cf. 

PAYÃO, Jordana Viana; NERILO, Sílvia Ferreira Paterlini. Desafios da regulação tributária dos produtos 

impressos em 3D cit., p. 104). 
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desde que, em qualquer caso, fosse preponderante o trabalho profissional, com fundamento no 

artigo 5.º, V, do Decreto 7.212/2010. 

Portanto, para a União, a impressão 3D seria uma atividade industrial, razão pela qual 

o indivíduo que realiza impressões de arquivos digitais imprimíveis é considerado 

contribuinte do IPI e, portanto, está submetido ao pagamento do imposto quando da saída do 

objeto impresso de seu estabelecimento. 

Além da Solução de Consulta Cosit 97/2019, a Secretaria da Receita Federal exarou as 

Soluções de Consulta Cosit 98.240/2017, 98.356/2017, 98.368/2017 e 98.369/2017, 

oportunidade em que, ao analisar a classificação fiscal das impressoras 3D, reconheceu que 

não se tratava de equipamento similar a uma impressora convencional, razão pela qual 

entendeu que os códigos de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) aplicáveis seriam 

8441.80.00 (impressora 3D que fabrica produtos de papel encolado) e 8477.80.90 (impressora 

3D que fabrica produtos em matéria plástica).  

E, quanto ao código NCM aplicável ao objeto impresso, a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil entendeu que caberia ao sujeito passivo  

[...] promover a classificação fiscal de cada um dos produtos por ele industrializados 

“em conformidade com as Regras Gerais para Interpretação – RGI, Regras Gerais 

Complementares – RGC e Notas Complementares – NC, todas da Nomenclatura 

Comum do Mercosul – NCM, integrantes do seu texto” (art. 16 do RIPI/2010).  

Especificamente no que tange ao objeto impresso, a nosso ver, o entendimento da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil está correto, uma vez que, consoante demonstrado ao 

longo do presente estudo, a impressora 3D é tecnologia para produção de quaisquer objetos 

mediante utilização da matéria-prima adequada. Assim, não há um código NCM específico 

para objetos impressos via impressora 3D, sendo necessária, portanto, a análise casuística à 

luz das regras aplicáveis para classificação de mercadorias em geral. 

No entanto, o posicionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à 

incidência de IPI nas operações com impressora 3D pode colidir com o entendimento que 

venha a ser adotado pelos Municípios, tendo em vista que, a depender do contexto fático da 

operação com a tecnologia de impressão 3D, não se pode descartar a hipótese em que se esteja 

diante de uma industrialização por encomenda, o que, por encontrar previsão expressa na 

Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 (subitem 14.05), suscita questionamentos acerca 

da incidência de ISS sobre a operação.  

A título de exemplo, no que diz respeito aos prestadores de serviço de impressão 3D, 

podem surgir dúvidas acerca da legitimidade da cobrança de IPI sobre suas operações. Logo, 
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nessa perspectiva, é possível que o sujeito passivo seja surpreendido com a cobrança de dois 

impostos sobre a mesma operação, quais sejam ISS e IPI.  

Assim, é importante analisar em que medida é legítima a cobrança de ISS ou de IPI 

sobre as operações que envolvem a tecnologia da impressão 3D. Para tanto, é necessário o 

estudo do critério material da regra-matriz de incidência tributária dos referidos impostos, a 

fim de, uma vez delimitados os pressupostos constitucionais e legais para a sua cobrança, 

verificar se, à luz da qualificação jurídica adotada no presente trabalho, o fato objeto de 

estudo é ou não subsumível às normas tributárias. 

A controvérsia relacionada à tributação sobre o consumo também toca a incidência do 

ICMS sobre as operações envolvendo impressora 3D. Com efeito, o Distrito Federal exarou a 

Solução de Consulta Cotri 5, de 06.04.2017, oportunidade em que entendeu pela incidência de 

ICMS sobre as operações de circulação de bens impressos em impressoras 3D. 

Contudo, ao adotar tal entendimento, o Distrito Federal deixa de levar em 

consideração as peculiaridades dos contextos fáticos e as especificidades da tecnologia, as 

quais podem suscitar questionamentos acerca da incidência do ISS em determinadas 

operações. 

Ademais, as controvérsias tributárias não se restringem apenas às operações com o 

objeto fabricado mediante a utilização de uma impressora 3D, mas, também, no tocante (i) ao 

arquivo digital imprimível, que contém a representação virtual do objeto em três dimensões; 

(ii) aos programas de computador utilizados para elaboração do arquivo digital imprimível e 

para operação da impressora 3D. 

Tais elementos suscitam questionamentos desafiadores por se tratar de bens móveis 

intangíveis, o que dificulta, ainda mais, a correta delimitação das incidências tributárias, 

principalmente no que diz respeito à incidência de ICMS e ISS. Com efeito, as 

especificidades técnicas do arquivo digital imprimível denotam sua singularidade para fins de 

sua qualificação jurídica, o que impõe analisar o teor dos direitos transmitidos nos negócios 

jurídicos para definir se há obrigação ao pagamento do imposto estadual ou municipal. 

E, com relação ao programa de computador utilizado para elaboração do arquivo 

digital imprimível e para operação da impressora 3D, trata-se de questionamento que já vem 

sendo enfrentado pela doutrina e pela jurisprudência, qual seja a incidência de ICMS ou ISS 

sobre as operações com software. 

Em última instância, portanto, o presente capítulo trata de celeuma já abordada pela 

doutrina e pela jurisprudência a respeito de outras situações, qual seja o histórico conflito de 

competência tributária entre o IPI, o ICMS e o ISS. O presente capítulo tem como objetivo 
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analisar em que medida tal conflito de competência tributária se faz presente nas operações 

com a tecnologia da impressão 3D, de modo a delimitar as legítimas incidências tributárias 

sobre tais operações. 

Assim, o presente capítulo analisará, dentre o IPI, o ISS e o ICMS, qual(is) o(s) 

imposto(s) incidentes sobre as seguintes operações: (i) objeto fabricado mediante utilização de 

uma impressora 3D; (ii) o arquivo digital imprimível, que contém a representação virtual do 

objeto em três dimensões; (iii) os programas de computador usados para elaboração do 

arquivo digital imprimível e para operação da impressora 3D. 

Para tanto, passamos à delimitação do critério material das regras-matrizes de 

incidência tributária do IPI, do ISS e do ICMS, à luz da doutrina e da jurisprudência. Após, 

serão indicados os possíveis conflitos de competência entre os referidos impostos e os 

métodos passíveis de aplicação para solução de tais conflitos.  

Ao final, uma vez fixados os critérios materiais das regras-matrizes de incidência 

tributária do IPI, do ISS e do ICMS, as possíveis situações de conflito de competência e os 

métodos passível de aplicação para solução de tais conflitos, passar-se-á, à luz dos contextos 

fáticos relacionados aos questionamentos hipotéticos formulados no presente trabalho, à 

delimitação dos tributos incidentes sobre as operações com: (i) o objeto fabricado mediante a 

utilização de uma impressora 3D; e (ii) o arquivo digital imprimível; e (iii) os programas de 

computador usados para sua elaboração e para funcionamento da impressora 3D. 

 

2.3. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI 

 

O artigo 153, IV, da Constituição Federal determina que compete à União instituir 

impostos sobre produtos industrializados. Dessa forma, para delimitação do critério material 

da regra-matriz de incidência tributária do IPI, deve-se analisar o signo linguístico “produtos 

industrializados”. 

Para compreender o tipo constitucional “produtos industrializados”, é necessário 

também analisar o inciso II do § 3.º do artigo 153 da Constituição Federal, tendo em vista 

que, ao se referir ao princípio da não-cumulatividade aplicável ao IPI, estabelece que esta 

levará em consideração o que for devido “em cada operação” com o montante cobrado nas 

anteriores. Logo, ao utilizar o termo “operação” para fins de aplicação da não-cumulatividade, 

entendemos que tal signo linguístico também deve ter seu significado analisado para fins de 

delimitação do critério material da regra-matriz de incidência tributária. 
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Com efeito, o termo “produto” tem acepção mais ampla com relação ao termo 

“mercadoria”, uma vez que, para caracterização a título de “produto”, é desnecessária sua 

destinação ao comércio, o que implica dizer que tanto o bem designado ao comércio quanto o 

bem voltado para o consumo serão considerados um “produto”. 

Embora entenda pela vagueza do texto constitucional, José Eduardo Tellini Toledo 

afirma que o termo “produtos” corresponde a “[...] bens tangíveis, não alcançando aqueles que 

não se encaixem nesse conceito, como, por exemplo, a atividade intelectual”.402 

Sobre o conceito de “produto”, veja-se o entendimento de Leandro Paulsen:403 

[...] qualquer bem produzido pela natureza ou pelo homem. O conceito de produto, 

pois, diferencia-se do conceito de mercadoria. Esta é apenas o bem destinado ao 

comércio; aquele, produto, é tanto o bem destinado ao comércio como ao consumo 

ou a qualquer outra utilização. 

Portanto, é possível construir a seguinte máxima: toda “mercadoria” é um “produto”, 

ao passo que nem todo “produto” é uma “mercadoria”. Em outras palavras: a destinação à 

mercancia é pressuposto necessário para caracterização de uma “mercadoria”, e um bem será 

“produto” independentemente de sua destinação ao comércio ou ao consumo. 

No que tange ao signo “industrializado”, cabe destacar o artigo 46 do Código 

Tributário Nacional que, sendo recepcionado como lei complementar competente para 

delimitar o fato gerador do IPI, estabelece que se considera industrializado o produto que 

tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o 

aperfeiçoe para o consumo. 

Quanto ao signo linguístico “industrializado”, Leandro Paulsen404 assevera que: 

A palavra “industrializado” constitui adjetivo que designa o que se industrializou, ou 

seja, o que foi objeto de indústria. Indústria é “4. Econ. A atividade secundária da 

economia, que engloba as atividades de produção ou qualquer de seus ramos, em 

contraposição à atividade agrícola (primária) e à prestação de serviços (terciária). 5. 

Econ. conjugação do trabalho e do capital para transformar a matéria-prima em bens 

de produção e consumo” (Aurélio). Industrializado, pois, é o que foi submetido a 

processo de industrialização. 

No tocante ao termo “industrializado”, a Lei 4.502/1964, por sua vez, ao estabelecer 

normas gerais aplicáveis ao IPI – e também recepcionada como lei complementar para 

delimitar a incidência tributária do imposto federal –, determina, em seu artigo 1.º, que a 

 
402 TOLEDO, José Eduardo Tellini. IPI nas operações de importação. In: MELO, Fábio Soares (coord.); 

PEIXOTO, Marcelo Magalhães. IPI: questões fundamentais. São Paulo: MP Ed., 2008. p. 25. 
403 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 

jurisprudência. 6. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado; Esmafe, 2004. p. 321. 
404 Idem, ibidem. 
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incidência do imposto se dá sobre os produtos industrializados compreendidos na tabela anexa 

à referida lei. 

Compete à Tabela de Incidência do IPI (também denominada de TIPI) estabelecer a 

relação dos produtos alcançados pela incidência do imposto, atribuindo-lhes, ainda, a 

respectiva alíquota aplicável, ou seja, tal Tabela visa fornecer elementos para a correta 

identificação dos produtos submetidos à tributação do gravame. 

Verifica-se, portanto, que a referida tabela desempenha papel fundamental, na medida 

em que delimita o complemento do verbo descrito no critério material da hipótese de 

incidência tributária, bem como o critério quantitativo, ao prever a alíquota aplicável ao 

produto. 

Confiram-se, nesse sentido, as lições de Paulo de Barros Carvalho:405 

A tabela de incidência do IPI é segmento de linguagem prescritiva inserta, como 

vimos, no ordenamento jurídico brasileiro, e que se destina a oferecer elementos 

para a identificação dos produtos alcançados pela percussão do gravame, além de 

conferir-lhes um valor percentual, a título de alíquota. Atua, por conseguinte, no 

critério material da hipótese normativa, precisando o complemento do verbo, além 

de completar o critério quantitativo da consequência, ao atribuir a percentagem 

correspondente ao bem tributado. 

Tendo em vista que a classificação instituída pela Tabela foi concebida por critérios 

exclusivamente jurídicos, também sua interpretação deve seguir o mesmo caminho. Dessa 

forma, ainda que se adotem definições semânticas úteis para enquadramento do produto, 

deve-se sempre ter em mente que a Tabela foi concebida e totalmente estruturada segundo 

prescrições de ordem jurídica, visando ao correto isolamento do produto em razão da 

complexidade do assunto. 

Ademais, a Tabela teve como objetivo concretizar o princípio da essencialidade, ou 

seja, a destinação do bem, para fins de enquadramento, deve aferir seu índice de utilidade 

social ou pessoal, o que resulta numa interpretação axiológica da TIPI. 

Devem-se levar em consideração os valores acerca do tema, os quais estão contidos 

nos princípios constitucionais gerais, os princípios constitucionais tributários gerais, os 

princípios constitucionais específicos do IPI, tal como o princípio da essencialidade, em 

aplicação conjunta com a seletividade. 

Isso é o que ensina Paulo de Barros Carvalho:406 

 
405 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013. 

Segunda Parte, Capítulo 3, 3.3.3. Imposto sobre produtos industrializados, p. 698. 
406 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método cit., p. 700. 
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Essas duas reflexões, isto é, a circunstância de que a tabela influi na regra-matriz de 

incidência do IPI, tanto pela hipótese quanto pela tese; e a consideração de que a 

referida lista foi estruturada exatamente para implantar o valor essencialidade, por 

expressa determinação constitucional, leva-nos a interpretar a classificação 

empreendida na Tabela/TIPI segundo o regime axiológico a que está submetido esse 

tributo. Ora, se meditarmos que o dado jurídico se apresenta sempre como um 

fenômeno cultural e que não há objeto do mundo da cultura sem a presença de 

valores, a conclusão poderia parecer demasiadamente intuitiva e cristalina. Justifica-

se, todavia, por identificar com nitidez os valores que estão necessariamente 

envolvidos na compreensão do tema. E essas estimativas são, em ordem de redução 

crescente: os princípios constitucionais gerais, os princípios constitucionais 

tributários gerais, os princípios constitucionais tributários específicos do IPI e, 

dentre eles, o princípio da essencialidade, apurado pelo mecanismo da seletividade. 

Raciocinar com esses elementos implica reconhecer improcedente qualquer tentativa 

hermenêutica que considere os textos do direito posto, com relação ao IPI, sem 

atinar aos mencionados valores. 

Para incidência do IPI, portanto, entendemos ser necessária a existência de uma 

operação de industrialização que tenha resultado em determinado produto. O produto deve ser 

submetido a um processo que modifique sua natureza, finalidade ou o aperfeiçoe ao consumo 

para que, então, possa se falar de produto industrializado tributável pelo IPI. 

Diante do fato de que é exigida uma operação de industrialização, entendemos que o 

produto deve ser, necessariamente, um bem corpóreo/tangível. Isso porque, a modificação da 

natureza, finalidade ou o aperfeiçoamento ao consumo pressupõe a aplicação de métodos 

capazes de alterar as propriedades de uma matéria-prima, de modo a resultar em um novo 

produto. 

No contexto de bens incorpóreos, não há como precisar em que medida ocorre a 

modificação da natureza, da finalidade ou o aperfeiçoamento ao consumo de determinado 

bem para a criação de um novo. Em verdade, eventual transformação de bens incorpóreos 

decorre de atos intelectuais, inexistindo a “entrada” de um produto que resulta na saída de um 

novo produto, tal como se verifica em operações industriais. 

A transformação de bens incorpóreos ocorre – se é que realmente ocorre – no íntimo 

do ser humano, como ideias e criações do espírito, não sendo possível falar na “entrada” de 

uma matéria-prima que resulta na criação de um novo produto. Os bens incorpóreos são obras 

intelectuais decorrentes da genialidade humana e, nessa qualidade, não são submetidos a 

processos que modificam a sua natureza, finalidade ou os aperfeiçoam ao consumo. 

Portanto, entendemos que produto industrializado tributável pelo IPI é, 

necessariamente, bem corpóreo resultante de processo que modifique sua natureza, finalidade 

ou o aperfeiçoe ao consumo. 

No entanto, o simples fato de industrializar um produto corpóreo não é suficiente para 

a incidência do IPI. É necessário, ainda, que o produto industrializado seja objeto de um 
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negócio jurídico que implique a transferência de sua titularidade, isto é, o produto 

industrializado esteja inserido em uma “operação”, termo este idêntico àquele utilizado para 

delimitação do critério material da regra-matriz de incidência tributária do ICMS, conforme 

ensina José Eduardo Soares de Melo:407 

O sentido do vocábulo “operação” (jurídica) é idêntico no âmbito do ICMS e do IPI, 

esclarecendo-se, apenas, que no tributo estadual há uma abrangência mais 

significativa, pois ao tratar de “operações com mercadorias” (quaisquer espécie de 

bens corpóreos, inclusive energia elétrica) compreende um universo mais amplo do 

que “operações com produtos industrializados”. 

Em que pese o termo “operação” não estar inserido no inciso IV do artigo 153 da 

Constituição Federal – diferentemente do que ocorre com o ICMS, em que a norma atributiva 

de competência utiliza, expressamente, o termo “operação” –, o inciso II do § 3.º do artigo 

153 da Constituição Federal, ao se referir ao princípio da não-cumulatividade aplicável ao IPI, 

estabelece que a não-cumulatividade será aplicada à luz do imposto incidente “em cada 

operação”. Ora, ao empregar o termo “operação” no âmbito da não-cumulatividade, pretendeu 

o legislador constituinte estabelecer que a incidência do IPI, tal como do ICMS, pressupõe a 

ocorrência de uma “operação”. 

Assim, entendemos que o critério material da regra-matriz de incidência tributária do 

IPI consiste na celebração de negócios jurídicos que resultem na transferência de titularidade 

de bem corpóreo/tangível, previsto na tabela de regência, destinado à mercancia ou ao 

consumo que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a 

finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo, na etapa imediatamente anterior à saída do 

produto, pelo mesmo sujeito passivo que firma o negócio jurídico ou, eventualmente, que o 

negócio jurídico seja estabelecido por sujeito passivo que tenha sido equiparado, por lei, ao 

industrial. 

Nesse sentido, Leandro Paulsen destaca que o IPI incide sobre as operações em que o 

produto tenha sido industrializado pelo indivíduo que praticou os atos de industrialização 

sobre tal produto:408 

[...] negócio jurídico que tenha por objeto bem, ainda que não destinada ao comércio 

(mercadoria), submetido por um dos contratantes a processo de industrialização. 

Pressupõe, assim, a industrialização e a saída do produto do estabelecimento 

industrial. Assim, o IPI incide nas operações de que participa o industrial que 

industrializou o produto, mas não, e.g., na venda por comerciante ao consumidor 

 
407 MELO, José Eduardo Soares de. IPI: teoria e prática. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 54. 
408 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 

jurisprudência cit., p. 321. 
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porque, embora possa se tratar de produto industrializado (como adjetivo), não se 

trata de operação com produto que tenha sido industrializado pelo comerciante, ou 

seja, não se tem a industrialização como parte daquela operação. 

A despeito do critério material adotado no presente trabalho, não se ignora que o 

artigo 46, II, do Código Tributário Nacional estabelece que o IPI teria como “fato gerador a 

sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51”, o que poderia 

levar à conclusão que a simples saída de produto industrializado seria suficiente para atrair a 

incidência do imposto, independentemente se o produto foi submetido a um processo de 

industrialização na etapa imediatamente anterior. Entretanto, entendemos que o termo “fato 

gerador”, utilizado pelo dispositivo, refere-se, em verdade, ao critério temporal da regra-

matriz de incidência tributária, e não ao critério material. 

Com efeito, consideramos que o dispositivo não estabelece o critério material da 

regra-matriz de incidência tributária como a mera “saída de produto industrializado”, mas, 

sim, que o imposto será devido no momento em que ocorrer a circulação do produto 

industrializado, o que, conforme exposto, entendemos que se dá com a transferência de 

titularidade do produto industrializado.  

Portanto, entendemos que: “no átimo da saída dos produtos do estabelecimento 

industrial dar-se-á a incidência da regra-matriz do IPI, que tem, por antecedente, o 

industrializar produtos, fato que assim se qualifica no tempo daquela saída”.409 

Este, inclusive, é o entendimento de Paulo de Barros de Carvalho,410 no sentido de que 

o legislador estabeleceu o critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI 

como “industrializar produtos”: 

De ver está, como o constituinte não determinou a conduta ligada a produtos 

industrializados, o legislador infraconstitucional, exercendo a competência que lhe 

fora deferida, escolheu três tipos de ação: industrializar produtos, importar produtos 

industrializados e arrematar em leilões produtos industrializados (encontrando-se 

este último atualmente desativado). O núcleo comum, obrigatório, portanto, é o 

complemento “produtos industrializados”. 

No mesmo sentido, confira-se a lição de Sacha Calmon Navarro Coêlho,411 in verbis: 

Constitui industrialização toda operação física, química, mecânica ou técnica que 

modifique a natureza da “coisa” ou a sua finalidade, ou que a aperfeiçoe para o 

consumo. O IPI continua a ser, financeiramente, imposto sobre o consumo de bens 

industrializados, seletivo e não cumulativo, tomando-se como aspecto temporal a 

 
409 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método cit., p. 691. 
410 Idem, p. 688. 
411 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 9. ed. rev. e atual. de acordo com o 

Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 333. 
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saída do produto do estabelecimento fabricante, a sua entrada no país e a sua 

arrematação. 

Dessa forma, para os fins do presente trabalho, não compartilhamos do entendimento 

no sentido de que o IPI incide sobre o produto industrializado, independentemente de a 

industrialização ter sido realizada mediata ou imediatamente anterior, isto é, que o produto foi 

industrializado pelo sujeito passivo que celebra o negócio jurídico ou pelo sujeito passivo que 

tenha sido equiparado, por lei, ao industrial. Compreendemos que a incidência do IPI não 

exige, simplesmente, um produto industrializado, mas, sim, a existência de uma operação 

industrial ocorrida anteriormente, de maneira medita ou imediata, à circulação do produto 

industrializado. 

Em face do exposto, embora não cuide, exatamente, do critério material da regra-

matriz de incidência tributária do IPI, é importante destacar a ratio decidendi adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1403532/SC, realizado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos. 

Com efeito, a controvérsia objeto do aludido leading case estava relacionada ao fato 

de que, tratando-se de empresa importadora, existiriam duas cobranças de IPI: (i) quando do 

desembaraço da mercadoria; e (ii) no momento em que o produto industrializado, mesmo que 

não tenha sofrido qualquer tipo de industrialização, é comercializado no mercado interno. 

De acordo com o sujeito passivo, não seria legítima a nova cobrança de IPI no 

momento da revenda para o mercado nacional das mercadorias importadas, sob o fundamento 

de que a incidência do referido tributo somente poderia se dar quando do desembaraço 

aduaneiro (importação), pois se trataria de produtos industrializados já acabados e prontos 

para o consumo, de modo que, inexistindo a prática de qualquer ato de industrialização sobre 

os produtos importados, não seria possível uma nova tributação na saída do estabelecimento 

comercial. 

Nos termos do voto vencedor, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que: 

“efetivamente, o fato de o nomen juris do tributo ser ‘Imposto sobre Produtos 

Industrializados’ não significa que seu fato gerador esteja necessariamente atrelado a uma 

imediata operação de industrialização”.  

Para o Tribunal Superior,  

[...] o fato de o tributo incidir sobre o produto industrializado significa somente que 

é necessário e relevante que essa operação de industrialização em algum momento 

tenha ocorrido, pois a circulação que se tributa é de um produto industrializado, mas 

não que ela tenha que ocorrer simultaneamente a cada vez que se realize uma 

hipótese de incidência do tributo (fato gerador). 
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E, ao fixar a tese para fins de efeito vinculante, ficou consignado no acórdão: “os 

produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do 

estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido 

industrialização no Brasil”.  

Assim, sob tal perspectiva, ainda que tenha tratado da exigência de IPI na situação de 

importação e posterior revenda no mercado interno, o Superior Tribunal de Justiça acabou por 

reconhecer a incidência do imposto federal “mesmo que não tenha sofrido industrialização no 

Brasil”, o que poderia levar à conclusão de que a prática de atos de industrialização 

imediatamente anterior à circulação do produto industrializado é irrelevante para o critério 

material da regra-matriz de incidência tributária do IPI incidente sobre as operações internas. 

Por outro lado, não se pode ignorar que o entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça levou em consideração o contexto fático do aludido precedente, qual seja a 

incidência do IPI nas hipóteses de importação de produto industrializado que, em seguida, é 

vendido no mercado interno. Tanto é assim que os dispositivos legais analisados pelo 

Superior Tribunal de Justiça no referido precedente estão relacionados ao desembaraço 

aduaneiro e à equiparação do comerciante ao industrial, não tratando, de maneira específica, 

acerca do critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI. 

Ademais, importante destacar que, nos termos do voto vencedor, tal entendimento 

teria fundamento exclusivamente na legislação infraconstitucional:  

Ora, muito embora existam respeitadas posições com contrário, tudo isso demonstra 

que a tese de que somente é contribuinte do IPI quem participa do processo de 

industrialização, ou de que cada incidência do IPI deve estar atrelada a uma nova 

operação de industrialização específica é, com todo o respeito, completamente 

descabida, sob o ponto de vista infraconstitucional, que limita o exame da matéria 

por esta Corte. 

A despeito do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vale analisar o 

posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 

(RE) 946.648, cujo julgamento foi realizado pela sistemática da repercussão geral. Tratando-

se de leading case submetido a tal sistemática, o entendimento firmado pela Suprema Corte é 

vinculante perante o Poder Judiciário. 

Embora o acórdão do referido paradigma não tenha sido publicado até o término do 

presente trabalho, os votos proferidos pelos Ministros foram disponibilizados no sistema 

eletrônico do Supremo Tribunal. O Ministro Relator Marco Aurélio apresentou seu voto e 

propôs a fixação da seguinte tese “não incide o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
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na comercialização, considerado produto importado, que não é antecedida de atividade 

industrial”.  

Para tanto, o Ministro Relator entendeu que “a regra matriz constitucional do IPI faz-

se direcionada a onerar operação com produtos industrializados efetivada pelo industrial, ou 

seja, logo após a realização do processo de transformação do produto em questão”. E, 

partindo de tal premissa, aduziu que “a materialidade do IPI envolve a tributação da operação 

com produtos industrializados na etapa subsequente ao ato de industrializar”. 

No entanto, o voto proferido pelo Ministro Relator não se sagrou vencedor. Os 

Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli apresentaram votos divergindo da tese 

proposta pelo Ministro Relator Marco Aurélio, propondo, em substituição, a seguinte tese, a 

qual, ao final, foi a tese fixada pela Suprema Corte sobre o tema: “é constitucional a 

incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de 

bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no 

mercado interno”. 

A despeito de divergirem da tese proposta, a nosso ver, o voto proferido pelo Ministro 

Alexandre de Moraes412 não trata, especificamente, do critério material da regra-matriz de 

incidência tributária do IPI. Entendemos que o voto divergente apresentado pelo Ministro 

Alexandre de Moraes adota como fundamento os princípios da igualdade, da livre 

concorrência e da isonomia tributária para reconhecer a legitimidade da incidência do IPI na 

primeira operação de venda do produto industrializado importado. 

E, ao adotar como fundamento os referidos princípios, parece-nos que o Ministro 

Alexandre de Moraes não infirma o entendimento do Ministro Marco Aurélio quanto ao 

critério material do IPI, mas, apenas, adota outra razão de decidir que permitiria reconhecer a 

legitimidade da incidência do imposto na operação subsequente realizada pelo contribuinte 

importador. 

Em verdade, a detida análise dos fundamentos exarados pelo Ministro Alexandre de 

Moraes, a nosso ver, permite reconhecer que, de maneira implícita, é reconhecido que o 

critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI exige a industrialização do 

produto na etapa imediatamente anterior à sua venda. 

Com efeito, especificamente acerca da incidência do IPI-importação, o Ministro 

Alexandre de Moraes aduziu que a legitimidade do imposto encontraria fundamento em razão 

 
412 Até a finalização do presente trabalho, o Ministro Dias Toffoli, embora tenha seguido o entendimento exarado 

pelo Ministro Alexandre de Moraes, não disponibilizou o seu voto, de modo que não foi possível analisar as 

razões de decidir adotadas. 
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da equiparação do contribuinte importador “[...] a industrial porque essa fase da operação não 

pode ser alcançada pela tributação nacional, já que o estabelecimento industrial se encontra no 

exterior, fora dos limites territoriais nacionais. Assim, o importador recolhe o IPI como 

‘substituto’ tributário do exportador estrangeiro”. 

E, quanto à legitimidade da cobrança do IPI na primeira operação de venda, no 

mercado interno, de produto industrializado importado, o Ministro Alexandre de Moraes 

entendeu que “[...] nessa fase, o encargo tributário ocorre na primeira saída da mercadoria do 

estabelecimento do importador, porque é nesse exato momento que o importador se encontra 

em condições de igualdade com o industrial brasileiro, e não no momento do despacho 

aduaneiro, no qual a tributação teve por objetivo somente neutralizar os incentivos fiscais 

concedidos pelo país exportador”. 

Portanto, a incidência do IPI seria legítima por se tratar da “primeira saída da 

mercadoria” do estabelecimento importador, bem como diante do fato de que o importador 

seria “equiparado ao contribuinte industrial brasileiro”.  

Vale destacar ainda que, no voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, a 

equiparação do contribuinte importador ao contribuinte industrial teve como propósito 

justificar a aplicação do princípio da isonomia. Isso porque, de acordo com o Ministro 

Alexandre de Moraes, se não houvesse incidência do IPI na primeira operação de venda do 

produto industrializado importado, o contribuinte industrial se encontraria em desvantagem 

concorrencial, o que prejudicaria as políticas de mercado em favor da circulação dos produtos 

nacionais. 

Assim, seja sob a perspectiva da importação (incidência do IPI-importação em razão 

da “equiparação do contribuinte importador ao contribuinte industrial estrangeiro”), seja sob a 

perspectiva da operação subsequente de venda no mercado interno (incidência do IPI em 

razão da “equiparação do contribuinte importador ao contribuinte industrial nacional” na 

primeira operação de venda de produto industrializado importado), entendemos que o voto 

proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, ainda que de maneira implícita, reconhece que 

o critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI pressupõe a industrialização 

imediatamente anterior à circulação do produto industrializado.  

Caso contrário, não haveria necessidade em reconhecer que a tributação do 

contribuinte importador pelo IPI se dá em razão de sua “equiparação” ao contribuinte 

industrial, bem como não haveria razão para reconhecer a legitimidade da incidência do IPI 

somente na primeira operação de venda do produto industrializado importado.  
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De fato, se não fosse necessária a industrialização do produto na etapa imediatamente 

anterior à sua venda, o Ministro Alexandre de Moraes teria reconhecido a legitimidade da 

incidência do IPI em todas as operações de venda do produto industrializado, e não somente 

na primeira saída após a importação. Somente foi reconhecida a incidência do imposto na 

primeira operação de venda do produto industrializado importado diante do fato de que, nesse 

momento, o contribuinte importador se equipara ao contribuinte industrial nacional, e este, 

por sua vez, é quem realiza a industrialização do produto na etapa imediatamente anterior à 

primeira operação de venda do produto industrializado em território nacional. 

Sem prejuízo do exposto, importante destacar que o paradigma analisado pela 

Suprema Corte tem contexto fático específico, qual seja, a incidência de IPI na primeira 

operação de venda do produto industrializado importado por contribuinte importador, de 

modo que as peculiaridades do caso e os fundamentos jurídicos que venham a ser adotados 

para seu julgamento podem impedir a aplicação da ratio decidendi para situações que não 

tenham como sujeito passivo um contribuinte importador. 

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão à luz de contexto fático 

específico (incidência de IPI quando do desembaraço e da revenda no mercado interno) e sob 

a perspectiva de eventual violação ao princípio da isonomia tributária previsto no artigo 150, 

II, da Constituição Federal, razão pela qual, mesmo com o julgamento do referido paradigma, 

é possível reconhecer que não houve, expressamente, uma delimitação constitucional do 

critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI em sede de precedente 

vinculante da Suprema Corte. 

 

2.4. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do ICMS 

 

O artigo 155, II, da Constituição Federal outorga competência tributária aos Estados e 

ao Distrito Federal para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.  

A leitura da norma constitucional atributiva de competência permite concluir que se 

está diante de diversos impostos de competência dos Estados. De fato, embora popularmente 

denominado pela sigla ICMS, o artigo 155, II, da Constituição Federal trata de, pelo menos, 

três impostos diversos, quais sejam: (i) imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias; (ii) imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal; (iii) imposto sobre prestação de serviço de comunicação. Diante do escopo do 
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presente trabalho, passa-se à análise da norma atributiva de competência que diz respeito ao 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. 

Para a delimitação do critério material da regra-matriz de incidência tributária, é 

necessário depreender o conteúdo semântico dos signos linguísticos “operações”, “circulação” 

e “mercadorias”. Este, inclusive, é o entendimento de Paulo de Barros Carvalho, no sentido de 

que “‘operações’, ‘circulação’ e ‘mercadorias’ são três elementos essenciais para a 

caracterização da venda de mercadorias”.413 Logo, somente há que falar em incidência 

legítima do ICMS, se houver perfeita subsunção do fato analisado aos termos “operações”, 

“circulação” e “mercadorias”. 

Com efeito, o vocábulo “operações” está atrelado à ideia de que, para sua incidência, o 

imposto estadual pressupõe a existência de um negócio jurídico que tenha como objeto a 

circulação de mercadorias entre as partes contratantes, ou seja, “operações” significam 

“negócios jurídicos hábeis a promover a circulação de mercadorias”.414 

No mesmo sentido, Aliomar Baleeiro ensina que a incidência do ICMS está 

relacionada à ocorrência de “[...] qualquer operação realizada com a mercadoria, isto é, 

qualquer negócio jurídico, ato jurídico relevante ou operação econômica, que ocasione a 

saída”.415  

Vale destacar que  

[...] a Constituição não prevê a tributação de mercadorias por meio de ICMS, mas, 

sim, a tributação das “operações relativas à circulação de mercadorias”, isto é, das 

operações que têm mercadorias por objeto. Os termos “circulação” e “mercadorias” 

qualificam as operações tributadas por via de ICMS.416 

Quanto ao signo linguístico “circulação”, significa que o ICMS pressupõe a existência 

de uma transferência jurídica da propriedade, com a consequente alteração da titularidade, da 

mercadoria objeto do negócio jurídico firmado, isto é, “passagem das mercadorias de uma 

pessoa para outra, sob o manto de um título jurídico, com a consequente mudança de 

patrimônio”.417 “Circulação de mercadoria”, portanto, não se confunde com meros “envios” 

ou “remessas” que não decorram de um negócio jurídico que tenha como objetivo transferir a 

propriedade das mercadorias. 

 
413 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 

736. 
414 Idem, ibidem. 
415 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 385. 
416 CARRAZZA, Roque Antonio. O ICMS na Constituição. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 39. 
417 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, 4. ed., cit., p. 736. 
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Logo, a mera circulação física de mercadorias, tal como a remessa de bens para 

depósito em armazéns ou entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não é suficiente para 

a incidência do imposto estadual.418 No mesmo sentido, é a lição de Roque Antonio 

Carrazza,419 in verbis: 

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não 

meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência [...] propriedade 

da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há que se falar em 

tributação por meio do ICMS. 

A jurisprudência sobre o tema também compartilha do entendimento no sentido de que 

a circulação capaz de atrair a incidência do ICMS é a circulação jurídica, isto é, aquela que 

resulta na transferência de titularidade da mercadoria.  

Com efeito, no julgamento dos Recursos Extraordinários 596.983 e 422.051,420 o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que “o simples deslocamento da mercadoria de um 

estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não 

caracteriza a hipótese de incidência do ICMS”. 

A ratio decidendi dos referidos precedentes foi recentemente reiterada pela Suprema 

Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 665.134, realizado sob a 

sistemática da repercussão geral, onde foi pacificado entendimento no sentido de que o Estado 

competente para cobrar o ICMS-importação é “o Estado-membro no qual está domiciliado ou 

estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a 

transferência de domínio”. 

Este, inclusive, foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário 607.056, realizado sob a sistemática da repercussão 

geral, onde restou reconhecida a não incidência de ICMS no fornecimento de água tratada por 

concessionária de serviço de público.  

Naquele julgamento, a Suprema Corte entendeu que a outorga do direito de uso não é 

suficiente para resultar na transferência de propriedade da água em favor da concessionária, 

de modo que, não sendo proprietária dos recursos hídricos, não há que se falar na incidência 

do imposto estadual sobre o fornecimento de água pelas concessionárias. 

 
418 Nesse sentido, Daniel de Paiva Gomes reconhece que “somente a circulação jurídica de bens sujeita-se à 

incidência do ICMS, estando fora do espectro de incidência do referido imposto a mera circulação física de 

bens” (cf. GOMES, Daniel de Paiva. Uma análise pragmática da tributação indireta do software no Brasil: o 

conflito de competência entre ICMS e ISSQN cit., p. 16). 
419 CARRAZZA, Roque Antonio. O ICMS na Constituição. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 39. 
420 No mesmo sentido: AI 618947 AgR, 2.ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.03.2010, DJe-055 divulg. 

25.03.2010, public. 26.03.2010, Ement. 02395-07/01589; AI 693714 AgR, 1.ª Turma, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. 30.06.2009, DJe-157 divulg. 20.08.2009, public. 21.08.2009, Ement. 02370-13/02783. 
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No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 166, a qual 

estabelece que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, sendo possível afirmar que a premissa 

sobre a qual se funda o referido enunciado sumular é justamente a necessidade de uma 

transferência de titularidade para que a incidência do imposto estadual seja legítima. 

O entendimento consubstanciado no enunciado sumular foi reiterado no julgamento do 

REsp 1.125.133, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi 

reconhecido que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma 

mesma empresa, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto para 

a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a 

transferência da propriedade.421 

Naquele julgamento, o Tribunal Superior reconheceu que a circulação de mercadorias 

versada no dispositivo constitucional se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato 

de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de 

titularidade. 

Este, inclusive, é o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1.255.885, realizado sob a 

sistemática da repercussão geral. A Suprema Corte reconheceu que a incidência de ICMS 

pressupõe a transferência da titularidade da mercadoria ou a realização de ato de mercancia, 

razão pela qual entendeu pela inconstitucionalidade da exigência do imposto no mero 

deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados 

em Estados distintos. 

As considerações expostas acima permitem concluir que qualquer negócio jurídico 

que não implique a transferência de propriedade não será juridicamente qualificado como 

“operação de circulação”. Com base nessas premissas, entendemos que negócios jurídicos que 

permitem, de maneira perpétua, o uso e fruição de determinados direitos relativos a bens 

móveis não estão submetidos à incidência do ICMS. 

À luz do contexto do presente trabalho, entendemos que contratos de licenciamento 

que garantam, em caráter perpétuo, direitos de uso e/ou comercialização relativos à 

propriedade intelectual de um bem móvel não estão submetidos à incidência do ICMS. O 

 
421 Não se desconhece que a definição do termo “circulação” como “transferência de propriedade” encontra 

grandes desafios no contexto da economia digital, em que o que é oferecido ao consumidor se aproxima mais de 

uma “solução tecnológica”, do que de “aquisição de um bem”. Assim, o contexto da economia digital 

demonstraria que a competência para cobrança de ICMS a título de “operação de circulação de mercadoria” teria 

se esvaziado, tendo em vista que bens e serviços são usufruídos independentemente da formal aquisição do 

direito de propriedade. 
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simples fato de o negócio jurídico possuir prazo indeterminado não permite concluir que, 

sumariamente, houve transferência de propriedade do bem. 

Isso porque, ainda que em caráter perpétuo, um contrato de licenciamento do direito 

de uso e/ou comercialização não garante exclusividade sobre o objeto de tal negócio jurídico. 

E, conforme demonstrado, a exclusividade sobre a propriedade do bem é importante elemento 

para identificar em que medida existe ou não transferência de titularidade. 

Tanto é assim que é possível a celebração de diversos contratos de licenciamento 

perpétuos em relação ao mesmo bem, o que não seria possível, sob a perspectiva fática e 

jurídica, caso tais negócios jurídicos resultassem na transferência da propriedade de tal bem. 

Portanto, o simples fato de determinado negócio jurídico ser qualificado como “licença 

perpétua” não é fundamento, por si só, para presumir que houve a transferência de titularidade 

do bem objeto do negócio jurídico. 

Uma vez delimitado o conteúdo semântico das expressões “operação” e “circulação”, 

passa-se à análise do último signo linguístico relevante para delimitação do critério material 

da regra-matriz de incidência tributária, qual seja “mercadorias”. 

Por “mercadoria” entende-se o bem móvel dotado de valor econômico e que seja 

destinado ao comércio ou que tenha conteúdo mercadológico. A destinação ao comércio pode 

ser demonstrada pelo motivo adotado pelo sujeito passivo para adquirir a mercadoria, de 

modo que ela ocorrerá na hipótese em que sua aquisição tenha como fundamento sua 

posterior venda.  

Confira-se o conceito de “mercadoria” proposto por Paulo de Barros Carvalho,422 nos 

seguintes termos: 

O étimo do termo “mercadoria” está no latim mercatura, significando tudo aquilo 

susceptível de ser objeto de compra e venda, isto é, o que se comprou para pôr à 

venda. Evoluiu de merx, mercis (sobretudo no plural: mercês, mercium), referindo-

se ao que é objeto de comércio, adquirindo, na atualidade, o sentido de “qualquer 

objeto natural ou manufaturado que se possa trocar e que, além dos requisitos 

comuns a qualquer bem econômico, reúna outro requisito extrínseco, a destinação ao 

comércio”. 

Veja-se que a destinação ao comércio é de extrema relevância para que se possa falar 

em “mercadoria”, ou seja, ao adquirir determinado bem móvel, o destino que o sujeito passivo 

pretende conferir na etapa subsequente. Assim, é possível reconhecer que o simples fato de 

um bem móvel ser suscetível de apreciação econômica não é suficiente para que seja 

qualificado juridicamente como “mercadoria”, sendo imprescindível a verificação da 

 
422 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, 4. ed., cit., p. 736. 
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destinação conferida a tal bem. Portanto, é possível afirmar que a “natureza mercantil do 

produto não está, absolutamente, entre os requisitos que lhe são intrínsecos, mas na destinação 

que se lhe dê”.423 

Também para Ricardo Anderle “a mercadoria é um bem destinado ao comércio, 

característica obtida de acordo com a finalidade que esse bem desempenha numa atividade 

econômica no ciclo de produção-circulação-consumo”.424 

Ao entender que o ICMS somente abrange operações (negócios jurídicos) de 

circulação (transferência de titularidade) que tenham como objeto mercadorias, estas 

entendidas como bens móveis passíveis de mensuração econômica e destinados ao comércio, 

é possível reconhecer que “o adjunto adnominal ‘de mercadorias’ indica que nem toda 

circulação está abrangida no tipo proposto, mas unicamente aquelas que envolvam 

mercadorias”.425 

No mesmo sentido é o que ensina Clélio Chiesa,426 in verbis: 

Mercadoria é toda coisa móvel que se destina a fins mercantis. As coisas móveis não 

são mercadorias em si mesmas, mas adquirem essa qualidade quando sujeitas à 

mercancia. Nota-se, então, que o ICMS incide sobre negócios que implicam numa 

transferência jurídica de coisas móveis colocadas in commerciun e sobre prestações 

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

as operações se iniciem no exterior. 

Portanto, ainda que toda mercadoria seja um bem móvel, fato é que nem todo bem 

móvel pode ser qualificado como mercadoria, na medida em que “só o bem móvel que se 

destina à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria [...], 

portanto, é a destinação do objeto que lhe confere, ou não, o caráter de mercadoria”.427  

Logo, o ICMS não incide sobre simples operações de circulação de bens, mas, sim, 

somente sobre operações de circulação de mercadorias. Sendo assim, é possível reconhecer 

que “[...] a incidência do ICMS na operação relativa à circulação de um bem, não um bem 

qualquer, mas uma mercadoria”.428 

O conceito de “mercadoria” ora proposto também se adéqua à própria literalidade do 

artigo 4.º da Lei Complementar 87/1996, que determina que o contribuinte do ICMS “é 

 
423 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, 4. ed., cit., p. 736. 
424 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI. São Paulo: Noeses, 2016. 

p. 108. 
425 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, 4. ed., cit., p. 736. 
426 CHIESA, Clélio. A tributação da comercialização de programas de computador: incidência do ICMS, ISS ou 

fato atípico?. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ano 7, v. 9, p. 39, 2003. Disponível 

em: https://revistas.direitosbc.br/index.php/fdsbc/article/view/430/287. Acesso em: 7 nov. 2019. 
427 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 43 
428 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 108. 

https://revistas.direitosbc.br/index.php/fdsbc/article/view/430/287
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qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 

caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria”. 

Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário quanto à necessidade 

de destinação ao comércio para caracterização de uma mercadoria,429 a jurisprudência parece 

ter adotado o conceito de “mercadoria” ora exposto. 

Com efeito, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4.565/PI, a Corte Excelsa reconheceu que o perfil constitucional 

do ICMS exige a ocorrência de operação de circulação de mercadorias (ou serviços) para que 

se dê a incidência e, portanto, o tributo não pode ser cobrado sobre operações apenas porque 

elas têm por objeto “bens”, ou nas quais fique descaracterizada atividade mercantil-comercial. 

Esse, inclusive, foi o raciocínio adotado pela Suprema Corte, no julgamento do RE 

208.932, para entender pela não incidência de ICMS na transferência de bens como 

decorrência da incorporação total de uma sociedade por outra. 

Assim, diante do exposto até o momento, é possível afirmar que o critério material da 

regra-matriz de incidência tributária do ICMS é a realização de operações de circulação de 

mercadorias, as quais se constituem como negócios jurídicos que resultem na transferência de 

titularidade de bens móveis passíveis de valoração econômica e que sejam destinados ao 

comércio. 

Diante do fato de que este trabalho tem como contexto a economia digital, em que 

prevalece a existência de bens intangíveis, cumpre responder ao seguinte questionamento: o 

signo linguístico “mercadorias” abrange apenas bens móveis corpóreos ou também inclui os 

bens móveis incorpóreos? Trata-se de questão de extrema relevância no âmbito da economia 

digital, bem como à luz do escopo deste estudo, tendo em vista que o arquivo digital 

imprimível e os programas de computador para elaboração de tal arquivo e funcionamento da 

impressora 3D são bens móveis incorpóreos. 

Logo, se o termo “mercadoria” somente abrange bens corpóreos, negócios jurídicos 

que resultem na transferência de titularidade do arquivo digital imprimível e dos softwares 

utilizados no contexto da impressão 3D não estariam submetidos à incidência do ICMS. Por 

outro lado, se o critério material da regra-matriz de incidência tributária do imposto estadual 

 
429 Em sentido contrário, confira-se “[...] é essencial para a construção do conceito do fato gerador do ICMS a 

ideia de agregação de valor, que se verifica nas mais diversas etapas que ocorrem desde a fabricação até o 

consumo final da mercadoria [...] São, portanto, operações relativas à circulação de mercadorias para o fim da 

incidência do imposto, ‘a série de operações que levam as mercadorias da fonte de produção até o consumo final 

[...] agregando-lhes valor em cada etapa do processo’. Não partilhamos a opinião da maioria da doutrina, que 

equipara a base de incidência do ICMS à atividade mercantil, em sentido clássico” (cf. MIGUEL, Luciano 

Garcia. O ICMS e os conceitos de mercadoria e serviço de comunicação cit., p. 117). 
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também inclui bens incorpóreos, as operações de circulação de arquivo digital imprimível e 

de softwares se subsumiriam à incidência do ICMS. 

Parte da doutrina entende que o termo “mercadoria” somente incluiria os bens móveis 

corpóreos. Nesse sentido, para Paulo de Barros Carvalho mercadoria seria “coisa móvel, 

corpórea, que está no comércio”.430 No mesmo sentido, José Eduardo Soares de Melo ensina 

que mercadoria é “bem corpóreo relacionado à atividade empresarial do produtor, industrial e 

comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para consumo”.431 

Portanto, para a doutrina tradicional, os “seguintes traços que definem mercadoria: (i) 

coisa móvel (o que exclui os imóveis); (ii) corpórea; e (iii) que tenha sido adquirida com 

propósito de destinação comercial”.432  

Para entender pela necessidade de caráter corpóreo para caracterização da mercadoria 

tributável pelo ICMS, a doutrina parte da premissa de que tal exigência estaria prevista no 

artigo 191 do Código Comercial, sob o fundamento de que “a revenda ou manufatura não se 

dá sobre coisa incorpórea e, portanto, essa classe não poderia estar incluída nesse conceito [...] 

O Código Comercial, portanto, somente considerou as coisas corpóreas como objeto da 

atividade mercantil”.433 

A despeito de entendimentos em sentido contrário, adotamos a premissa de que o 

conceito de mercadoria não é restrito apenas a bens corpóreos, abarcando, também, os bens 

incorpóreos, sendo legítima a incidência do ICMS sobre a realização de negócios jurídicos 

que impliquem a transferência de titularidade de bens móveis incorpóreos destinados ao 

comércio.434 

 
430 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, 4. ed., cit., p. 736. 
431 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 17. 
432 MIGUEL, Luciano Garcia. O ICMS e os conceitos de mercadoria e serviço de comunicação cit., p. 104. 
433 Idem, p. 108. 
434 Em sentido contrário, Maurício Barros entende que a circulação de bens incorpóreos não está submetida à 

incidência do ICMS, com base nos seguintes fundamentos: “[...] a Constituição Federal, ao delimitar e dividir a 

competência tributária para que os entes políticos subnacionais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 

instituíssem impostos de acordo com as materialidades eleitas, fê-lo com base no contexto normativo-social de 

1988. Ao assim fazer, os conceitos adotados para a divisão das materialidades para a instituição de impostos 

adotados pelo constituinte originário foram aqueles vigentes à época, pois não parece razoável que o constituinte 

pudesse fazer uma divisão de algo incerto ou ainda em aberto, já que a divisão federativa e a autonomia 

municipal não são compatíveis com esse tipo de insegurança jurídica. Não se trata, que fique bem claro, de 

fechar os olhos para a nova realidade que se descortina com o avanço tecnológico, mas reconhecer alguma 

utilidade à demarcação de competência e blindá-la de subjetivismos inconsequentes. Reforça essa constatação o 

fato de a CF/88 ter relegado à União Federal a competência para tributar as operações não abrangidas pelos 

demais impostos e ao Congresso Nacional para criar normas para dirimir conflitos de competência. Essas são as 

cláusulas, por excelência, para abranger as operações futuras que não se amoldam a nenhum ou adotam traços de 

mais de um dos conceitos adotados pela CF/88, de modo a acomodar, inclusive, novas operações inexistentes à 

época. [...] Com efeito, o conceito consolidado de ‘mercadoria’, vigente à época da promulgação da CF/88, 

correspondia a bens corpóreos produzidos em série e objeto de mercancia, na linha da majoritária doutrina sobre 

o tema. Tanto é assim que a legislação vigente à época (art. 1.º do Decreto-lei 406/68), assim como a atual (Lei 
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Em primeiro lugar, entender que a circulação de bens incorpóreos pode ser tributada 

pelo ICMS é consentânea com a ideia de que a Constituição Federal é formada por tipos, isto 

é, signos linguísticos abertos e fluidos. Caso contrário, o texto constitucional seria dotado de 

rigidez incompatível com a evolução da sociedade, o que, em última instância, implicaria 

dizer que as normas constitucionais têm prazo de validade, ideia esta incompatível com a 

estabilidade e segurança jurídica esperadas de uma Constituição Federal.  

De fato, espera-se que uma Constituição Federal seja perene para favorecer o 

amadurecimento e o desenvolvimento das instituições e do ordenamento jurídico, de modo 

que o exercício do Poder Constituinte Originário seja excepcional. 

Em segundo lugar, entendemos que a própria Constituição Federal indica que a 

circulação de bens móveis incorpóreos está submetida à incidência do ICMS, pois, já em sua 

redação original, o § 3.º do artigo 155 da Constituição Federal estabelecia expressamente que, 

à exceção do ICMS, do imposto sobre importação de produtos estrangeiros e do imposto 

sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados, nenhum outro 

tributo incidiria sobre operações relativas a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, 

lubrificantes e minerais do País. 

Veja-se que o aludido dispositivo constitucional incluía, no âmbito de incidência do 

ICMS, um bem móvel nitidamente incorpóreo, qual seja a energia elétrica, o que permitiria 

concluir que o caráter corpóreo de uma mercadoria seria irrelevante para fins de ICMS. 

A incidência mencionada foi expressamente reiterada após a edição da Emenda 

Constitucional 33/2001, a qual, ao alterar a redação do mencionado § 3.º do artigo 155 da 

Constituição Federal, reafirmou a incidência do ICMS sobre operações relativas a energia 

elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País, incluindo, ainda, os serviços 

de telecomunicações. 

Sobre o tema, José Eduardo Soares de Melo reconhece que, embora “mercadoria, 

tradicionalmente, é bem corpóreo da atividade empresarial do produtor, industrial e 

comerciante”, não há como ignorar que o signo linguístico “mercadoria” “sofreu ampliação 

constitucional ao submeter o fornecimento de energia elétrica (coisa incorpórea) ao âmbito de 

incidência do ICMS, enquadrando-o no espectro mercantil”.435 

 
Complementar 87/96), condicionava a incidência do então ICM à ‘saída’ das mercadorias do ‘estabelecimento’, 

situação incompatível, obviamente, com bens incorpóreos. [...] não se pode admitir que a circulação de bens 

incorpóreos esteja abrangida pela competência tributária para instituir o ICMS, uma vez que de ‘mercadoria’ não 

se trata” (cf. BARROS, Maurício. Moedas virtuais e tributação – Tributação das operações com criptomoedas: 

entre liberland, regulação e a rigidez constitucional. In: PISCITELLI, Tathiane (coord.). Tributação da 

economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 8, p. 301-303). 
435 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2006. p. 16. 
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No mesmo sentido, também já previsto no texto constitucional originário, o artigo 

155, § 2.º, X, “b”, da Constituição Federal estabelece que são imunes ao ICMS as operações 

que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 

gasosos dele derivados, e energia elétrica. Ora, a interpretação do referido dispositivo 

constitucional permite concluir que, se há previsão de imunidade para operações 

interestaduais de circulação de energia elétrica, é porque o fato de a mercadoria ser bem 

incorpóreo não é obstáculo à incidência do imposto estadual. Caso contrário, não seria 

necessária a previsão de imunidade especificamente concebida para operações interestaduais 

com energia elétrica. 

Conforme assevera Luciano Garcia Miguel, levando em conta que a “atual 

Constituição passou a considerar as operações com energia elétrica como sujeitas à incidência 

do ICMS (art. 155, § 3.º), fica difícil argumentar que as coisas incorpóreas tenham sido 

excluídas do conceito de mercadoria”.436  

Portanto, é possível afirmar que o texto constitucional não excluiu expressamente as 

mercadorias incorpóreas da incidência do ICMS, o que permite reconhecer a incidência do 

imposto estadual nos negócios jurídicos (operações) que impliquem a transferência de 

titularidade (circulação) de bens incorpóreos passíveis de valoração econômica e que sejam 

destinados ao comércio (mercadorias incorpóreas), conforme reconhece Luciano Garcia 

Miguel,437 nos seguintes termos:  

Poderia se argumentar que se trata de regra excepcional que estaria, a contrario 

sensu, afirmando o caráter corpóreo das mercadorias. Contudo, o citado dispositivo 

apenas determina que sobre as operações relativas à energia elétrica incidem 

somente o ICMS e os impostos de importação e exportação (esse último, se um dia 

vier a ser instituído). Se fosse o caso de tratar as operações com energia elétrica 

como uma regra excepcional, a Constituição seria expressa nesse sentido, mas não 

foi, o que nos permite concluir que essas operações são tratadas como uma das 

hipóteses genéricas da incidência do ICMS na sua vertente mercadorias. [...] Enfim, 

não é possível afirmar, pelo teor do texto constitucional, que as coisas incorpóreas 

estejam excluídas do conceito de mercadoria. [...] O que é possível afirmar, a nosso 

ver, é que o uso do termo mercadoria, à época em que veio a luz o ICM pela 

Emenda Constitucional 1/65, era de coisa corpórea. [...] Em síntese, concordamos 

que, originalmente, o sentido de mercadoria para a incidência do ICM era de coisa 

corpórea, mas, atualmente, essa ideia merece uma reflexão mais aprofundada.  

Não só a Constituição Federal permite concluir que o caráter tangível ou intangível é 

irrelevante ao legislador brasileiro para reconhecer que um bem incorpóreo é juridicamente 

considerado um bem móvel dotado de valor econômico. Isso porque a energia elétrica (e, 

 
436 MIGUEL, Luciano Garcia. O ICMS e os conceitos de mercadoria e serviço de comunicação cit., p. 106. 
437 Idem, p. 106-109. 
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portanto, um bem móvel incorpóreo) é, inclusive, qualificada juridicamente como coisa móvel 

de valor econômico passível de ser subtraída, conduta esta expressamente prevista no tipo 

penal de furto, nos termos do artigo 155, § 3.º, do Código Penal. 

Assim, para os fins desta pesquisa, entendemos que a tangibilidade não é relevante 

para a caracterização de um bem como mercadoria submetida à incidência do ICMS. 

Independentemente de se tratar de bem corpóreo ou incorpóreo, será classificado como 

“mercadoria”, caso se constitua em um bem móvel passível de valoração econômica destinado 

à mercancia.438 

Em terceiro lugar, compreendemos que o próprio artigo 191 do Código Comercial 

possibilita reconhecer que bens incorpóreos podem ser classificados como mercadorias, uma 

vez que o referido dispositivo estabelece que contrato de compra e venda mercantil também 

pode abarcar a “a moeda metálica e o papel-moeda, títulos de fundos públicos, ações de 

companhias e papéis de crédito comerciais”. 

O valor econômico atribuído a tais bens não está relacionado ao seu caráter tangível, 

mas, sim, à sua intangibilidade, na medida em que sua valoração decorre do fato de que são 

meras representações físicas de determinados direitos. Conforme assevera Luciano Garcia 

Miguel, “títulos, ações e moedas não são bens corpóreos, mas apenas representações físicas 

de direitos, de bens incorpóreos”.439 

Dessarte, ainda que de forma implícita, o artigo 191 do Código Comercial acabou por 

incluir os bens incorpóreos no conceito de contrato de compra e venda mercantil, o que nos 

faz concluir que “leitura mais aberta do art. 191 do Código Comercial poderia abrir um leque 

 
438 No mesmo sentido, confira-se: “O conceito de mercadoria tributável pelo ICMS é qualquer bem material ou 

imaterial cuja transmissão se dê dentro de uma cadeia de circulação mercantil, e que não esteja abrangido por 

outras competências constitucionais (a exemplo do ouro, tributado pelo IOF) (cf. DANIEL NETO, Carlos 

Augusto; BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo. O paradigma da economia digital e os novos conceitos de 

serviço e mercadoria – reflexos na tributação. In: MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.); 

FARIA, Renato Vilela (coord.); SILVEIRA, Ricardo Maitto (coord.). Tributação da economia digital: desafios 

no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 338). “[...] a 

mutação do conceito constitucional de mercadoria, diante da realidade atual, é mandatória, sob pena de uma 

operação nitidamente mercantil ficar excluída da competência tributária dos Estados” (cf. BARRETO, Simone 

Rodrigues Costa. Mutação do conceito constitucional de mercadoria. São Paulo: Noeses, 2016. p. 164). 

“Imaginar que bens digitais não são mercadorias, mas objetos indefinidos sujeitos à prestação de serviços, 

despreza a atuação do Constituinte e do legislador complementar no esforço de descrever a materialidade do 

ICMS. Do mesmo modo, rejeitar a atualização, por assim dizer, do tipo ‘circulação’, ignorando a necessária 

realidade subjacente pela qual as pessoas, atualmente, consomem bens digitais, para priorizar a mera literalidade, 

tampouco parece razoável” (cf. ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de; BEVILACQUA, Lucas. ICMS sobre 

software: evolução do conceito constitucional de mercadorias em face da inovação tecnológica. In: MONTEIRO, 

Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.); FARIA, Renato Vilela (coord.); SILVEIRA, Ricardo Maitto (coord.). 

Tributação da economia digital: desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. p. 351-352). 
439 MIGUEL, Luciano Garcia. O ICMS e os conceitos de mercadoria e serviço de comunicação cit., p. 108. 



125 

 

 

para a incidência do ICMS sobre um grande número de operações [...]”,440 de modo que seria 

possível afirmar que “[...] haveria incidência sobre todas as operações com direitos”.441 

Em verdade, o próprio texto constitucional parece reconhecer a irrelevância da 

distinção entre bens corpóreos e incorpóreos, na medida em que, em última análise, o que 

importa verificar é a qualificação jurídica do bem, independentemente do suporte material ou 

imaterial utilizado para sua exteriorização. 

Cite-se, como exemplo, o artigo 150, VI, “e”, da Constituição Federal, introduzido 

pela Emenda Constitucional 75/2013, o qual institui legítima imunidade ao vedar a instituição 

de impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo 

obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 

artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, 

salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. 

A leitura do dispositivo constitucional mencionado permite reconhecer que a 

imunidade inclui, igualmente, o suporte material e os bens imateriais, inclusive no que tange 

aos arquivos digitais que os contenham. Ora, se os bens incorpóreos não pudessem ser 

qualificados enquanto “mercadorias”, seria desnecessária a introdução de dispositivo 

constitucional garantindo a imunidade tributária tanto para as expressões artísticas imateriais, 

quanto para os arquivos digitais que as contenham. 

Por fim, em quarto lugar, a análise da jurisprudência permite concluir que, atualmente, 

a incidência do ICMS não estaria restrita a mercadorias corpóreas. 

Com efeito, no julgamento do RE 330.817, realizado sob a sistemática da repercussão 

geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a imunidade tributária constante do artigo 

150, VI, “d”, da Constituição Federal, também é aplicável ao livro eletrônico (e-book), 

inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. E, nos autos do RE 595.676, 

cujo julgamento realizado em sede de repercussão geral, a Suprema Corte fixou entendimento 

de que “a imunidade da alínea ‘d’ do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança 

componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com 

fascículos”. 

Ao garantir a imunidade tributária para o livro eletrônico e para componentes 

eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos, o Supremo 

Tribunal Federal acabou por reconhecer que os bens incorpóreos podem ser qualificados 

como “mercadorias”. Isso porque, para reconhecer a não tributação de tais bens incorpóreos, a 

 
440 Idem, p. 110. 
441 Idem, ibidem. 
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Corte Excelsa houve por bem subsumir as operações com bens incorpóreos à imunidade 

tributária mencionada, o que permite concluir que tais operações seriam regularmente 

tributadas caso não existisse a norma imunizante, tendo em vista que a imunidade tributária 

representa uma situação de ausência de competência tributária. 

De fato, se os bens incorpóreos não estão submetidos à incidência do ICMS, não faria 

sentido reconhecer a aplicação da imunidade tributária, de modo que caberia ao Supremo 

Tribunal Federal afastar a tributação por fundamento diverso, qual seja, no sentido de que as 

operações com bens incorpóreos configurariam situação de não incidência do imposto 

estadual. 

Portanto, ao entender pela aplicação da imunidade tributária nesse contexto, a Corte 

Excelsa, em última análise, reconheceu que os Estados não têm competência tributária para 

instituição de ICMS sobre as operações com bens incorpóreos qualificados juridicamente 

como livros e componentes, o que não se confunde com o reconhecimento de uma situação de 

não incidência do imposto. 

Ademais, diante do escopo do presente trabalhocumpre analisar, ainda, o racional que 

vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal nos casos envolvendo o conflito de 

competência tributária entre ICMS e ISS na tributação de programas de computador. 

No julgamento do RE 176.626, a Suprema Corte reconheceu 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. 

Naquela oportunidade, ao analisar a controvérsia acerca da incidência de ICMS sobre 

o licenciamento de programa de computador, o Ministro Relator utilizou o seguinte exemplo:  

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 consequência, 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. E é sobre essa operação que cabe plausivelmente cogitar da incidência 

do imposto questionado. 

E, partindo de tais premissas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que,  

[...] não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as 

operações de “licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de 

computador” – matéria exclusiva da lide –, efetivamente não podem os Estados 

instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja 

também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de 

cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e 

comercializados no varejo – como a do chamado “software de prateleira” (off the 
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shelf) – os quais, materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do 

programa, constituem mercadorias postas no comércio. 

Logo, de acordo com o racional adotado pela Corte Excelsa no referido julgamento, o 

signo linguístico “mercadoria” estaria vinculado, necessariamente, ao caráter tangível de um 

bem móvel, excluindo-se, portanto, os bens móveis intangíveis. Sobre a ratio decidendi 

seguida pela Suprema Corte no referido julgamento, confira-se o entendimento de Daniel de 

Paiva Gomes,442 in verbis: 

[...] atrairia a ideia de tangibilidade, de modo a existir um bem físico envolvido em 

uma operação de transferência de propriedade. Por conta disso, a despeito de ser 

inconstitucional a incidência do ICMS sobre a licença ou a cessão do direito de uso 

do software, visto que tal materialidade já seria tributada pelo ISS, seria possível, no 

entendimento da 1.ª Turma do STF, a incidência do ICMS sobre a “circulação de 

cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e 

comercializados no varejo [...] os quais, materializando o corpus mechanicum da 

criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio”.443 

A ratio decidendi do aludido julgamento, portanto, caminharia no sentido de 

reconhecer que, a despeito da inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre o 

licenciamento ou cessão do direito de uso de software, seria possível a exigência do imposto 

sobre a circulação da mídia física utilizada como suporte do software, na medida em que este 

suporte constituiria o corpus mechanicum do software. 

Ou seja, ao aduzir que as cópias ou exemplares do software (corpus mechanicum) 

seriam “mercadorias postas no comércio”, a Corte Excelsa acabaria por reconhecer que a 

tangibilidade seria elemento determinante para qualificação jurídica de determinado bem 

como “mercadoria”. 

No entanto, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal parece ter sofrido 

relevante alteração quando da concessão da medida liminar nos autos da ADI 1.945, em que a 

Suprema Corte foi instada a se manifestar acerca da legitimidade da incidência de ICMS 

sobre o programa de computador adquirido mediante download. 

Para concessão da medida liminar, a Corte Excelsa partiu da premissa de que é 

possível a incidência do imposto estadual sobre negócios jurídicos que tenham como objeto 

 
442 GOMES, Daniel de Paiva. Uma análise pragmática da tributação indireta do software no Brasil: o conflito de 

competência entre ICMS e ISSQN cit., p. 17. 
443 Conforme será demonstrado adiante, mesmo tratando-se de programa de computador contido em mídia física, 

entendemos ser ilegítima a incidência do ICMS. Isso porque, em síntese, mesmo nas hipóteses em que 

representado em suporte físico, o indivíduo não adquire a propriedade plena do programa de computador, e 

somente há o licenciamento de determinados direitos. O racional adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

176.626 é analisado apenas com relação aos pressupostos constitucionais para incidência do ICMS, 

especificamente no tocante à necessidade de tangibilidade ou não de uma mercadoria para atrair a exigência do 

imposto estadual. 
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bens móveis incorpóreos. Logo, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal 

abandonou a premissa sobre a qual se baseia o RE 176.626, no sentido de que somente bens 

tangíveis atrairiam a incidência do ICMS. 

Para tanto, o Supremo Tribunal Federal parece ter adotado, justamente, a premissa de 

que a Constituição Federal é formada por tipos (fluidos e abertos), ao reconhecer que:  

O Tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas, consequências concretas do 

mundo real, com base em premissas jurídicas que não são mais totalmente corretas. 

O apego a tais diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois 

não permite que a abertura dos dispositivos da Constituição possa se adaptar aos 

novos tempos, antes imprevisíveis.444 

Quanto à irrelevância do caráter tangível ou intangível para fins de caracterização de 

um bem móvel passível de valoração econômica como “mercadoria” submetida à incidência 

do ICMS, confira-se o voto proferido pelo Ministro Nelson Jobim, in verbis: 

A pergunta fundamental, portanto, é essa: é possível a incidência de ICMS sobre a 

circulação de mercadoria virtual? A resposta, para mim, é afirmativa. [...] Existem, 

basicamente, duas formas, hoje, de aquisição de programa de computador: uma 

delas se dá pela tradição material, corpórea de um instrumento que armazena o 

mencionado programa. Tratava-se de forma usual e a mais comum de aquisição de 

programa de computador. Entretanto, a revolução da internet demoliu algumas 

fronteiras por meio da criação e aprimoramento de um “mundo digital”. A época 

hoje é de realizações de negócios, operações bancárias, compra de mercadorias, 

acesso a banco de dados de informações, compra de músicas e vídeos, e aquisição de 

programa de computador nesse ambiente digital. Não há nessas operações a 

referência ao corpóreo, ao tateável, mas simplesmente pedidos, entregas e objetos 

que são, em realidade, linguagem matemática binária. 

Acerca dos impactos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, 

importante destacar os ensinamentos de Luciano Garcia Miguel:445  

De tudo quanto foi exposto, podemos sintetizar essas importantes conclusões do 

STF: (i) A mudança na realidade pode acarretar a mudança na interpretação de 

conceitos. (ii) A forma de comercialização de alguns bens foi profundamente afetada 

pela alteração que a internet provocou na realidade. Operações com mercadorias que 

antes do advento da internet eram efetuadas de forma física passaram a ser feitas por 

meio eletrônico. (iii) É necessário que haja uma atualização do conceito tradicional 

de mercadoria pois, caso contrário, não haverá incidência do ICMS sobre as 

operações praticadas por empresas de determinados setores que tradicionalmente 

contribuem para a arrecadação desse imposto. (iv) Em face da nova realidade, o 

caráter corpóreo não pode mais ser utilizado para definição do conceito de 

mercadoria, o que torna possível a inocência do ICMS sobre bens virtuais. 

 
444 Consoante será demonstrado no subtópico próprio, a premissa de que a Constituição Federal é formada por 

tipos foi reiterada no julgamento do RE 651.703, realizado sob a sistemática da repercussão geral, em que o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da incidência de ISS sobre as atividades realizadas por 

operadores de planos privados de assistência à saúde. 
445 MIGUEL, Luciano Garcia. O ICMS e os conceitos de mercadoria e serviço de comunicação cit., p. 185-186. 
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Sem prejuízo do exposto, recentemente, no julgamento do RE 605.552, realizado sob a 

sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar 

acerca da incidência de ISS ou de ICMS sobre as atividades de farmácia de manipulação. E, 

no que interessa ao escopo do presente subtópico, o voto proferido pelo Ministro Edson 

Fachin parece seguir entendimento semelhante àquele adotado no RE 176.626 quanto ao 

caráter necessariamente corpóreo da mercadoria para fins de incidência do ICMS. 

Com efeito, no aludido leading case, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: “incide 

ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação 

sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas 

ofertados aos consumidores em prateleira". 

Não se ignora que, dentre os fundamentos adotados para fixar tal tese, o Ministro 

Relator Dias Toffoli utilizou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

176.626. No entanto, a nosso ver, o Ministro Relator Dias Toffoli somente adotou a ratio 

decidendi do referido precedente sob a perspectiva do critério de solução de conflito de 

competência tributária entre ICMS e ISS atinente a “produção sob encomenda em caráter 

pessoal para o consumo” e “produção em larga escala para oferta ao público consumidor em 

geral”.  

Ou seja, entendemos que o RE 176.626 foi citado pelo Ministro Relator Dias Toffoli a 

pretexto de respaldar a posição firmada acerca do método usado para solucionar o conflito de 

competência tributária nas operações de venda de medicamentos, por supostamente se tratar 

de critério já adotado pela jurisprudência da Suprema Corte para solucionar conflitos nas 

operações em que há produção sob encomenda e produção em larga escala. 

Assim, a despeito da utilização de critério que julgamos inadequado para a solução do 

referido conflito de competência tributária, a nosso ver, o Ministro Relator Dias Toffoli não 

utilizou como razão de decidir os demais fundamentos constantes do RE 176.626, isto é, no 

sentido de que a incidência do ICMS pressupõe, necessariamente, operação de circulação de 

mercadorias corpóreas, afastando-se a exigência do imposto estadual quando as operações de 

circulação têm como objeto mercadorias incorpóreas. 

Por outro lado, o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin no RE 605.552 parte 

expressamente da premissa de que “ideia menos ampla do que a noção de ‘produto’, 

mercadoria é, em geral, bem móvel e corpóreo preordenado habitualmente à prática de 

operações mercantis, com finalidade de circulação por venda ou revenda”. 

E, ao citar o RE 176.626, restou expressamente consignado em seu voto que “o 

entendimento deste tribunal é no sentido de que programas de computador, como bens 
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imateriais, não são considerados mercadorias quando se contrata um serviço para desenvolvê-

los”.  

De acordo com o Ministro Edson Fachin, “a qualidade e o tratamento do serviço são 

de extrema importância, já que são pesquisas, conhecimentos e ideias criativas e inovadoras 

que desenvolvem os programas, devendo incidir ISS. No entanto, quando a criação intelectual 

é produzida em série para ser comercializada, esta passa a ser sua destinação, seu objetivo, 

devendo incidir ICMS”. Assim, para o Ministro Edson Fachin, a incidência do ICMS somente 

é possível nas operações de circulação de mercadorias corpóreas, de modo que mercadorias 

incorpóreas não estariam submetidas à exigência do imposto estadual. 

Em que pese o entendimento externado pelo Ministro Edson Fachin acerca do RE 

176.626, entendemos que o voto proferido deixou de considerar o entendimento adotado na 

medida liminar nos autos da ADI 1.945, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu que 

mercadorias incorpóreas podem sofrer a incidência do ICMS. A medida liminar nos autos da 

ADI 1.945 foi concedida em momento posterior ao julgamento do RE 176.626, razão pela 

qual, a nosso ver, diversamente do que faz crer o voto proferido, não há que se falar que o 

Supremo Tribunal Federal já tenha sedimentado a não incidência do ICMS sobre operações 

com softwares por se tratarem de bens incorpóreos. 

Além disso, importante destacar que o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin no 

RE 605.552 restou vencido, não sendo possível possível afirmar que a Suprema Corte tenha 

reconhecido a necessidade de tangibilidade da mercadoria para incidência do ICMS. 

Portanto, é possível concluir que, considerando a atual jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal aplicável especificamente ao escopo do presente trabalho,446-447-448 o signo 

 
446 Em 17.04.2020, foi inciado o julgamento do mérito da ADI 1.945, o qual não foi encerrado até a finalização 

do presente trabalho. A certidão de julgamento acostada aos autos informa que a Ministra Cármen Lúcia 

(Relatora) e o Ministro Edson Fachin proferiram votos no sentido de julgar parcialmente prejudicada a ação 

direta quanto ao § 3.º do artigo 3.º da Lei mato-grossense 7.098/1998 e, na parte remanescente, julgar 

improcedente o pedido. No entanto, a despeito de tal informação, não foram disponibilizados os votos proferidos 

pela Ministra Cármen Lúcia e pelo Ministro Edson Fachin, bem como, até a data de elaboração do presente 

trabalho, não foi encerrado o julgamento do mérito da ADI 1.945. Assim, não é possível identificar, com 

exatidão, eventuais impactos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal com relação ao presente 

trabalho. 
447 A medida liminar proferida nos autos da ADI 1.945 foi concedida há mais de dez anos, sem que, até o 

momento, tenha sido encerrado o julgamento da referida ação constitucional. Logo, ainda que se trate de decisão 

de caráter provisório, fato é que se trata da orientação jurisprudencial mais recente de que se tem notícia do 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A controvérsia atinente ao conflito de competência tributária entre 

ICMS e ISS na tributação de programas de computador será analisada pela Suprema Corte nos autos da ADIs 

5.576 e 5.659. Diante do fato de que diversos Ministros presentes quando da concessão da medida liminar nos 

autos da ADI 1.945 não mais compõem o Supremo Tribunal Federal, não se pode descartar que o signo 

linguístico “operações relativas à circulação de mercadorias” possa sofrer profundas alterações quando do 

julgamento das ADIs 5.576 e 5.659. 
448 Importante destacar que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando da concessão da 

medida liminar nos autos da ADI 1.945 é indicado apenas para fins de demostração da evolução do conceito de 
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linguístico “mercadoria” utilizado na norma de competência tributária inclui os bens móveis 

incorpóreos passíveis de valoração econômica e que sejam destinados à mercancia. 

Vale destacar, desde logo, que a conclusão de que o termo “mercadoria” abrange bens 

móveis incorpóreos não permitr afirmar que, peremptoriamente, haverá incidência do ICMS 

em todas as operações com os bens incorpóreos objeto do presente trabalho, quais sejam, o 

arquivo digital imprimível e o software.  

Consoante demonstrado no presente subtópico, a exigência do imposto estadual 

pressupõe o preenchimento dos demais requisitos, isto é, a existência de um negócio jurídico 

que resulte na transferência da propriedade da mercadoria. Assim, um arquivo digital 

imprimível e o software somente estarão submetidos à incidência do ICMS se objeto de 

negócio jurídico que tenha como objetivo a transferência de sua propriedade em favor de 

outrem. 

E, conforme demonstrado no capítulo anterior, mesmo nas hipóteses em que um 

programa de computador é disponibilizado via download ou acessado via nuvem, não se 

verifica a aquisição da propriedade do “código-fonte”, mas apenas de direitos parciais 

relativos à propriedade intelectual subjacente. Como será estudado nos próximos subtópicos, é 

de suma importância analisar o teor dos direitos relativos à propriedade intelectual dos bens 

incorpóreos (arquivo digital imprimível e software) para, somente então, concluir pela 

existência ou não de um negócio jurídico que implica a transferência de sua titularidade. 

Nesse sentido, é o que ensina Daniel de Paiva Gomes:449 

Outro dado que deve ser novamente ressaltado é o fato de que o acesso ao software 

pelo consumidor, em se tratando de licença ou cessão do direito de uso, não vem 

acompanhado da transferência de titularidade do software, haja vista a dicção 

expressa do artigo 9.º da Lei n.º 9.609/1998, que prevê que o uso de um programa de 

computador será objeto de contrato de licença. Em outras palavras, o software 

continua sendo de propriedade de seu criador (v.g.: Microsoft), sendo outorgado ao 

consumidor apenas o direito de uso do software. Assim, ainda que admitamos ser 

legítima a incidência de ICMS sobre bens incorpóreos ou imateriais, é indispensável 

para que ocorra o fato gerador do referido tributo que exista a transferência de 

propriedade do referido bem, o que parece não ocorrer no caso de operações com 

software que estejam embasadas em licenças ou cessões do direito de uso. 

 
“mercadoria” sob a ótica da jurisprudência, isto é, que o ICMS também abrange bens móveis incorpóreos, não se 

restringindo a bens móveis corpóreos. Logo, vale destacar que não concordamos com o entendimento da 

Suprema Corte com relação à incidência de ICMS sobre o download de programa de computador. Conforme será 

exposto adiante, entendemos que não há que falar, sumariamente, na incidência de ICMS sobre o download de 

programa de computador, devendo ser analisado o teor dos direitos transmitidos no negócio jurídico celebrado 

entre as partes. 
449 GOMES, Daniel de Paiva. Uma análise pragmática da tributação indireta do software no Brasil: o conflito de 

competência entre ICMS e ISSQN cit., p. 27. 
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Portanto, com base nos fundamentos supraexpostos, concluímos que o critério 

material da regra-matriz de incidência tributária do ICMS é a celebração de negócios jurídicos 

(“operações”) que resultem na transferência de titularidade (“circulação”) de bens móveis 

corpóreos ou incorpóreos passíveis de valoração econômica e destinados à mercancia/ao 

comércio. 

 

2.5. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do ISS 

 

Nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal, compete aos Municípios 

instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, 

definidos em lei complementar. Para delimitar a competência tributária, cumpre distinguir os 

signos linguísticos: (i) serviços de qualquer natureza; (ii) não compreendidos entre os serviços 

estabelecidos no artigo 155, II, da Constituição Federal; e (iii) previstos em lei complementar. 

Quanto ao signo “serviços de qualquer natureza”, a controvérsia de sua definição está 

relacionada, em síntese, a duas correntes doutrinárias: (i) definição atrelada a um conceito 

civilista, de modo que serviço tributável pelo ISS é aquele que se refere a atividades 

decorrentes de uma obrigação de fazer, excluindo-se as atividades que traduzem uma mera 

obrigação de dar; ou (ii) é irrelevante a distinção entre obrigação de dar e obrigação de fazer, 

sendo tributável pelo ISS o serviço que corresponde ao oferecimento de uma utilidade a 

outrem, obtida pelo exercício de atividades materiais ou imateriais realizadas com 

habitualidade e intuito de lucro, as quais podem estar atreladas ou não à entrega de bens, 

desde que tais serviços não estejam submetidos à incidência do ICMS. 

Grande expoente da corrente civilista é Aires Fernandino Barreto, para quem serviço 

tributável pelo ISS corresponderia ao desenvolvimento de atividade passível de valoração 

econômica “[...] sem subordinação, produtiva de utilidade para outrem, sob regime de direito 

privado, com fito de remuneração, não compreendido na competência de outra esfera de 

governo”.450 Para o referido autor, portanto, o ISS somente incidiria sobre obrigações de 

fazer, sendo inconstitucional a exigência do imposto municipal sobre atividades qualificadas 

como obrigações de dar.451 

No mesmo sentido, Regina Helena Costa entende que o conceito de serviço submetido 

à incidência do imposto municipal é “[...] a prestação de utilidade de qualquer natureza a 

 
450 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 35. 
451 BARRETO, Aires F. ISS, IOF e instituições financeiras. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2016. p. 10. 
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terceiro, efetuada em caráter oneroso, sob regime de direito privado, e que não configure 

relação de emprego”.452 

Paulo de Barros Carvalho entende que a prestação de serviço tributável pelo ISS “[...] 

verifica-se quando uma pessoa executar obrigação de fazer em benefício de uma segunda 

pessoa, mediante remuneração por parte desta”.453  

Assim, a prestação de serviço submetida à incidência do ISS corresponderia ao esforço 

pessoal do prestador, sendo irrelevante a utilização de bens materiais ou imateriais, uma vez 

que “o interesse do tomador está na atividade realizada, e não na coisa que deve ser entregue, 

o que configura uma obrigação de dar”.454 

Verifica-se que, para tal corrente doutrinária, o conceito de serviço está associado à 

noção de obrigação de fazer estabelecida pelo direito civil, e, tratando-se de mera obrigação 

de dar, não haveria que falar na incidência de ISS. 

Em síntese, o entendimento de que a incidência do ISS está restrita às obrigações de 

fazer tem como fundamento o artigo 110 do Código Tributário Nacional, o qual, conforme já 

destacado no início deste capítulo, estabelece que a lei tributária não pode alterar a definição, 

o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou 

pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 

competências tributárias. Assim, se a legislação de direito privado (Direito Civi) estabelece 

que prestação de serviço é uma obrigação de fazer, o imposto municipal somente poderia ser 

exigido sobre atividades que sejam assim qualificadas. 

Aliomar Baleeiro455 lista, com exatidão, os elementos utilizados pela corrente civilista 

para definição do conceito de serviço tributável pelo ISS, in verbis: 

A doutrina e a jurisprudência extraem da Constituição as seguintes características da 

hipótese de incidência do tributo: 1. a prestação de serviços configura uma utilidade 

(material ou imaterial), como execução de obrigação de fazer e não de dar coisa; 2. 

deve ser prestada a terceiro, excluindo-se os serviços que a pessoa executa em seu 

próprio benefício, como o transporte de mercadoria de um estabelecimento a outro 

da mesma pessoa; 3. executada sem vinculação de subordinação jurídica, mas em 

caráter independente, razão pela qual se excluem os serviços prestados pelos 

empregados a seus empregadores e pelos servidores públicos; 4. assim como deve 

ser objeto de circulação econômica, excluindo-se os serviços gratuitos ou de 

cortesia, beneficentes ou a preços baixos, como alimentação servida a empregados 

 
452 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 393-394. 
453 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação. São Paulo: Noeses, 2013. v. II, p. 335. 
454 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação do streaming e serviços over-the top. In: PISCITELLI, 

Tathiane. Tributação da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 9, p. 329. 
455 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 13. ed. atual. por Mizabel Abreu Machado Derzi. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. p. 734. 
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gratuitamente ou a preço de custo; 5. finalmente, o serviço deve ser prestado em 

regime de direito privado (por pessoa física ou jurídica, empresa pública ou 

sociedade de economia mista como atividade econômica); se público o serviço, 

ainda que prestado por empresa pública, haverá imunidade, exceto para aquele 

serviço dado em concessão ou permissão a terceiros. 

Por sua vez, a corrente doutrinária que entende pela irrelevância da distinção entre 

obrigação de dar e fazer parte de um conceito econômico de serviço, no sentido de que o 

serviço tributável pelo ISS “[...] seria um bem imaterial, que assim como uma mercadoria, se 

caracterizaria por sua circulação econômica; abrangendo, então, as obrigações de fazer, as 

locações de bens móveis e as cessões de direitos”.456 

Logo, o serviço tributável pelo ISS seria “[...] toda e qualquer atividade objeto de um 

negócio jurídico, com conteúdo econômico, capaz de gerar utilidade, material ou imaterial a 

terceiro e prevista na lista de serviços editada por lei complementar”.457 

Portanto, para tal parte da doutrina, o serviço tributável pelo ISS corresponderia a uma 

“[...] materialidade residual em relação ao ICMS, de modo que o conceito não está restrito 

apenas às obrigações de fazer, abrangendo também as materialidades que ficaram fora do 

âmbito de incidência do ICMS”.458 

O fundamento constitucional adotado por essa parcela da doutrina é a expressão “de 

qualquer natureza”, contida na norma constitucional atributiva de competência. Com efeito, 

ao utilizar o signo linguístico “de qualquer natureza”, não teria a Constituição Federal feito 

qualquer distinção quanto ao serviço tributável, o que abrangeria tanto aqueles verificados 

como resultado de uma obrigação de fazer quanto os serviços decorrentes de uma obrigação 

de dar. 

A divergência doutrinária supraindicada permite afirmar que, em síntese, a diferença 

basilar entre as correntes está relacionada à necessidade ou não de uma obrigação de fazer 

para uma prestação de serviço tributável pelo ISS. A corrente civilista é mais restrita, já que 

somente quando presente uma obrigação de fazer seria possível a incidência do ISS, enquanto 

a segunda corrente adota um conceito amplo que dispensa a existência de uma obrigação de 

fazer, o que, consequentemente, resulta na ampliação do critério material da regra-matriz de 

incidência tributária. 

Assim, considerando a divergência verificada na doutrina, cumpre analisar o 

entendimento adotado pela jurisprudência acerca do conceito de serviços tributáveis pelo ISS 

 
456 BONTEMPO, Bruno Palhares. Uma releitura do conceito de resultado para fins de se identificar a incidência 

da regra de isenção do ISS nas exportações de serviços. Revista Direito Tributário Atual, n. 39, p. 25, 2018. 
457 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 89. 
458 GOMES, Daniel de Paiva. Uma análise pragmática da tributação indireta do software no Brasil: o conflito de 

competência entre ICMS e ISSQN cit., p. 17. 
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para, então, delimitar o critério material da regra-matriz de incidência tributária para os fins 

do presente trabalho. 

No julgamento do RE 116.121, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência do 

ISS sobre a locação de bens móveis, sob o fundamento de que o imposto municipal 

pressupõe, necessariamente, a existência de uma obrigação de fazer para sua incidência, ou 

seja, a tributação pelo ISS demanda que a utilidade almejada pelo tomador seja resultado de 

uma obrigação de fazer realizada pelo prestador.  

Logo, considerando que a locação de bens imóveis se constitui como uma obrigação 

de dar, não haveria que falar na exigência de ISS sobre a locação de bens móveis à luz do 

entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 

No entanto, quando do julgamento do RE 547.245, realizado na sessão plenária do dia 

02.12.2009, a Corte Excelsa alterou seu entendimento, oportunidade em que reconheceu que a 

incidência do ISS não exige, obrigatoriamente, a existência de uma obrigação de fazer, de 

modo que o imposto municipal também poderia ser exigido sobre a disponibilização de 

utilidades decorrentes de obrigações de dar. 

Naquele julgamento, o Ministro Eros Grau entendeu que  

[...] há serviços [...] que, por serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas 

obrigações de fazer. Raciocínio adverso a este conduziria à afirmação de que haveria 

serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que define o direito privado, o 

que esvaziaria a eficácia da expressão – de qualquer natureza, prevista no artigo 156 

da CF/88. 

O Ministro Joaquim Barbosa reconheceu que “ideias como a divisão das obrigações 

em ‘dar’ e ‘fazer’ desafiam a caracterização de operações nas quais a distinção dos meios de 

formatação do negócio jurídico cede espaço às funções econômica e social das operações e à 

postura dos sujeitos envolvidos”. O Ministro Cezar Peluso admitiu que a distinção entre 

obrigação de dar, fazer e não fazer não se mostra adequada atualmente, haja vista que “o 

mundo moderno é extremamente mais complexo para poder ser explicado à luz da economia 

do mundo romano ou à luz dos institutos que ali os regiam”. 

O mesmo entendimento foi reiterado no julgamento do RE 592.905, ocorrido também 

no dia 02.12.2009, o qual foi realizado sob a sistemática da repercussão geral e, portanto, de 

eficácia vinculante perante o Poder Judiciário. Assim, após o julgamento do referido leading 

case, seria possível afirmar que o conceito civilista de serviço tributável pelo ISS havia sido 

afastado, na medida em que existia um precedente de eficácia vinculante reconhecendo a 

desnecessidade de uma obrigação de fazer para incidência do imposto municipal. 
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Entretanto, na sessão plenária do dia 04.02.2010, a despeito da existência de um 

precedente vinculante sobre o tema, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante 31, 

aprovada por unanimidade, a qual estabelece a inconstitucionalidade da incidência do ISS 

sobre a locação de bens móveis, adotando como fundamento, entre outros precedentes, o RE 

116.121, o qual se baseia no conceito civilista de serviço, isto é, sob o fundamento de que, 

inexistindo obrigação de fazer, não haveria que falar na exigência do imposto municipal. 

Considerando, assim, a evolução jurisprudencial destacada até o momento, pode-se 

afirmar que existiriam: (i) precedentes recentes (sendo um deles, inclusive, de eficácia 

vinculante) adotando como premissa a irrelevância da existência de uma obrigação de fazer 

para incidência do ISS; e (ii) a Súmula Vinculante 31, cujo fundamento para reconhecer a 

inconstitucionalidade da exigência do imposto municipal sobre a locação de bens móveis é, 

justamente, a necessidade de uma obrigação de fazer para tributação pelo ISS.  

Em outras palavras, é possível sustentar que a jurisprudência da Suprema Corte 

apresentaria entendimentos incompatíveis, tendo em vista que, embora tivesse sido 

reconhecida a constitucionalidade do conceito ampliado de serviço tributável pelo ISS no 

julgamento do RE 592.905, realizado sob a sistemática da repercussão geral, a Súmula 

Vinculante 31 adotou como fundamento o conceito civilista de serviço, com base no RE 

116.121. 

Na sessão plenária realizada em 08.09.2010, nos autos do RE 626.706, o Supremo 

Tribunal Federal foi instado a se manifestar acerca da constitucionalidade da incidência de 

ISS sobre a locação de filmes cinematográficos, videoteipes, cartuchos para games e 

assemelhados. No referido julgamento, a Suprema Corte utilizou os fundamentos da Súmula 

Vinculante 31 para reconhecer a ilegitimidade da exigência do imposto municipal sobre 

atividade que não corresponde a uma obrigação de fazer. 

Posteriormente, a Corte Excelsa, mais uma vez, analisou a constitucionalidade da 

incidência de ISS sobre a locação de bens móveis nos autos do RE 602.295, levando em 

consideração, nessa oportunidade, a legislação atualmente vigente, qual seja a Lei 

Complementar 11/2003.  

Em tal precedente, a Suprema Corte entendeu, novamente, que a incidência do ISS 

exige que a utilidade oferecida ao tomador decorra de uma obrigação de fazer, razão pela qual 

reiterou seu entendimento acerca da ilegitimidade da cobrança do imposto municipal sobre a 

locação de bens móveis. Para tanto, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que o 

“conceito constitucional de serviço que provém do direito privado”, motivo pelo qual tal 

conceito não poderia ser alterado para fins de incidência do ISS. 
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Dessa forma, a análise da evolução jurisprudencial459 permitiria concluir que, após a 

edição da Súmula Vinculante 31, os precedentes exarados pelo Supremo Tribunal Federal 

partiram da mesma premissa que fundamenta o referido enunciado sumular, isto é, a 

necessária existência de uma obrigação de fazer para incidência do ISS, não sendo legítima a 

exigência do imposto municipal sobre mera obrigação de dar. 

Em que pese o cenário de aparente estabilidade jurisprudencial, o conceito de serviço 

foi novamente submetido à apreciação da Suprema Corte, especificamente no tocante às 

atividades desempenhadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, 

oportunidade em que, mais uma vez, a delimitação do critério material da regra-matriz de 

incidência tributária sofreu profunda alteração. 

Com efeito, no julgamento do RE 651.703, realizado sob a sistemática da repercussão 

geral, o Supremo Tribunal Federal adotou o conceito de serviço fixado nos Recursos 

Extraordinários 547.245 e 592.905, de modo a reconhecer que a incidência do ISS prescinde 

da existência de uma obrigação de fazer, ou seja, a Corte Excelsa parece ter abandonado a 

ratio decidendi da Súmula Vinculante 31, resgatando os fundamentos adotados em 

precedentes anteriores para admitir a legitimidade da incidência do ISS mesmo quando a 

utilidade decorre de uma obrigação de dar. 

No referido julgamento, o Ministro Relator entendeu que  

[...] o artigo 156, III, da CRFB/88, ao referir-se a serviços de qualquer natureza não 

os adstringiu às típicas obrigações de fazer, já que raciocínio adverso conduziria à 

afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que 

define o Direito Privado, o que contrasta com a maior amplitude semântica do termo 

adotado pela constituição, a qual inevitavelmente leva à ampliação da competência 

tributária na incidência do ISSQN. 

Para tanto, o Ministro Relator partiu da premissa de que “a definição de serviço 

disposta na Constituição Federal buscou englobar todas as complexas relações econômicas 

atualmente existentes no mercado”, e o conceito amplo de serviço teria como objetivo 

“impedir que determinadas atividades simplesmente ficassem imunes a qualquer tipo de 

tributação”. 

 
459 Acerca da evolução jurisprudencial sobre o tema, Aldo de Paula Junior sustenta que, em verdade, não teria 

ocorrido mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de serviço tributável pelo ISS. 

Em artigo sobre o tema, o autor concluiu que: “5.5. Não houve mudança de entendimento sobre o conceito 

constitucional de serviço, cujo núcleo pressupõe ato humano, um fazer material ou imaterial que traga utilidade a 

terceiro; 5.6. A mudança consiste em considerar como serviço individualizado a soma de serviços-meio (fazeres) 

que compõem o negócio jurídico sem reduzir-lhe a substância e natureza a cada uma das prestações (fazeres)” 

(cf. PAULA JUNIOR, Aldo de. O conceito de serviço para fins de ISS. Da locação de bens móveis ao leasing 

financeiro: o STF mudou de entendimento?. In: SOUZA, Priscila de (coord.). VII Congresso Nacional de 

Estudos Tributários. São Paulo: Noeses, 2010. p. 18). 
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Assim, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o serviço 

tributável pelo ISS é o oferecimento de uma utilidade a outrem, obtida pelo exercício de 

atividades materiais ou imateriais realizadas com habitualidade e intuito de lucro, as quais 

podem estar atreladas ou não à entrega de bens, e desde que tais atividades se encontrem fora 

do âmbito de incidência do ICMS e do IOF.  

Não se desconhece que existem questões específicas relacionadas à maneira pela qual 

tal precedente foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que não podem ser ignoradas para 

a correta interpretação acerca da extensão do entendimento firmado.460 Além disso, também 

não se desconsidera que, atualmente, estão pendentes de julgamento os embargos de 

declaração opostos pelo amicus curiae e pelo contribuinte para esclarecer questões que, 

eventualmente, podem alterar o resultado do aludido julgamento.461 

Sem prejuízo do exposto, embora os embargos de declaração opostos no RE 651.703 

se encontrem pendentes de julgamento até a elaboração deste trabalho, o Supremo Tribunal 

Federal apreciou outro leading case relevante no que diz respeito à delimitação do conceito de 

serviço tributável pelo ISS. 

 
460 No julgamento do aludido leading case, o Ministro Marco Aurélio se manifestou expressamente no sentido de 

que a incidência do ISS pressupõe, necessariamente, a existência de uma obrigação de fazer. O Ministro Luís 

Roberto Barroso, por sua vez, seguiu integralmente o voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, de modo a 

reconhecer que o imposto municipal pode ser exigido sobre obrigações de dar e obrigações de fazer. O Ministro 

Edson Fachin, entretanto, limitou-se a acompanhar o entendimento acerca da legitimidade da incidência de ISS 

sobre as atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde. Contudo, para tanto, partiu da premissa 

de que as atividades das operadoras de planos de saúde são qualificadas como obrigações de fazer. Logo, embora 

o Ministro Edson Fachin tenha acompanhado o voto do Ministro Luiz Fux, com efeito sua premissa decorreu do 

fato de que, naquele caso concreto, a atividade prestada seria uma obrigação de fazer a justificar a incidência do 

ISS, ou seja, o Ministro Edson Fachin não reconheceu que a incidência do ISS, em tal caso, se daria em razão de 

que abarcaria uma obrigação de dar, mas, sim, tendo em vista que a atividade submetida à análise se classificaria 

como uma obrigação de fazer. O Ministro Lewandowski, por seu turno, entendeu que as atividades das 

operadoras de planos de saúde seriam um serviço de intermediação, sendo admitida a incidência do ISS. Os 

demais Ministros (Dias Toffoli e Teori Zavascki) e Ministras (Cármen Lúcia e Rosa Weber) se limitaram a 

acompanhar o voto proferido pelo Ministro Relator Luiz Fux, sem declinar os fundamentos para tanto. Assim, 

não se pode ignorar que a retomada do conceito amplo de serviço tributável pelo ISS não foi adotada, de maneira 

expressa, por todos os Ministros que participaram do julgamento. Acerca das especificidades do julgamento do 

RE 651.703, confira-se: BARRETO, Aires F; ISS na Constituição e na lei. 4. ed. atualizada conforme a Lei 

Complementar 157/2016, por Paulo Ayres Barreto. São Paulo: Noeses, 2018. p. 90-102; PISCITELLI, Tathiane. 

Limites interpretativos dos conceitos e institutos de direito privado. In: PISCITELLI, Tathiane (org. e coord.); 

BOSSA, Gisele Barra (coord.). Tributação da nuvem: conceitos tecnológicos, desafios internos e internacionais. 

São Paulo: Thomson Reuters, 2018. Capítulo 12, p. 343-355. 
461 Entre as questões objeto dos embargos de declaração opostos (tal como o fato de que a tributação de outras 

atividades que não se subsumem aos impostos já existentes – premissa que foi adotada pelo Supremo Tribunal 

para retomar o conceito amplo de serviço – pode ser realizada mediante o exercício da competência tributária 

residual da União, com fundamento no artigo 154, I, da Constituição Federal, pretendendo esclarecer questões 

que, de fato, podem alterar o resultado do julgamento quanto à retomada da adoção do conceito amplo de serviço 

tributável pelo ISS), foi suscitada a necessidade de esclarecimento quanto à compatibilização entre o enunciado 

da Súmula Vinculante 31, a qual tem como fundamento, justamente, a necessidade de uma obrigação de fazer 

para incidência do ISS, e o conceito amplo de serviço retomado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do referido leading case, que entendeu pela irrelevância da distinção entre obrigação de dar e fazer para 

exigência do imposto municipal. 
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Com efeito, nos autos do RE 603.136, cujo julgamento foi realizado sob a sistemática 

da repercussão geral, a Suprema Corte foi instada a se manifestar acerca da 

constitucionalidade da incidência de ISS sobre contratos de franquia.  

Ao analisar o histórico jurisprudencial sobre a matéria, o Ministro Relator Gilmar 

Mendes tratou, ainda que em apertada síntese e de maneira implícita, acerca do conflito entre 

a premissa que fundamenta a Súmula Vinculante 31 e o entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 651.703.  

No voto proferido, o Ministro Relator reconheceu que, no julgamento do RE 651.703, 

“[...] defendeu-se uma interpretação mais ampla do conceito constitucional de serviços, 

desvinculada da teoria civilista, que classifica as obrigações entre ‘de dar’ e ‘de fazer’, a fim 

de tornar a tributação mais consentânea com a realidade econômica atual”. 

No entanto, ao interpretar a ratio decidendi adotada no RE 651.703, o Ministro 

Relator entendeu que “[...] como as atividades realizadas pelas operadoras de planos de saúde 

foram consideradas de natureza mista (isto é, englobam tanto um “dar” quanto um “fazer”), 

não se pode afirmar que tenha havido – ainda – uma superação total do entendimento de que o 

ISS incide apenas sobre obrigações de fazer, e não sobre obrigações de dar”.  

Assim, de acordo com o Ministro Relator, mesmo após o julgamento do RE 651.703, 

“[...] de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre 

atividades que representem tanto obrigações de fazer quanto obrigações mistas, que também 

incluem uma obrigação de dar”. 

A análise do voto proferido pelo Ministro Relator permitiria concluir que, em verdade, 

não existiria ampliação do conceito de serviço tributável pelo ISS após o julgamento do RE 

651.703, de modo que a jurisprudência da Corte Excelsa ainda exigiria uma obrigação de 

fazer para incidência legítima do imposto municipal. O eventual impacto do RE 651.703 

residiria no fato de que o ISS não incidiria exclusivamente sobre obrigações de fazer, mas, 

também, sobre obrigações mistas, as quais seriam qualificadas por prestações de fazer e dar 

indissociáveis cuja segregação resultaria na desnaturação do negócio jurídico. 

Com base em tais premissas, o Ministro Relator entendeu pela constitucionalidade da 

cobrança de ISS sobre contratos de franquia, uma vez que “[...] os contratos de franquia são 

de caráter mistos ou híbridos, o que engloba tanto obrigações de dar quanto de fazer”. Ou 

seja, o Ministro Relator partiu da premissa de que seria constitucional a exigência do imposto 

municipal sobre contratos de franquia por se tratar de negócio jurídico que contém obrigações 

de fazer e dar indissociáveis, ou seja, obrigações mistas. 
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Para afastar eventual argumento quanto à possibilidade de cindir o contrato de 

franquia para fins de incidência do ISS somente sobre as obrigações de fazer, e não sobre a 

totalidade do contrato de franquia enquanto “negócio jurídico misto”, o Ministro Relator 

entendeu que a segregação das obrigações acabaria por desnaturar o negócio jurídico, uma 

vez que “o contrato de franquia forma-se de umas e outras atividades, reunidas num só 

negócio jurídico. Nenhumas das referidas prestações, per se, seria suficiente para definir essa 

relação contratual. Separar umas das outras acabaria por desnaturar a relação contratual em 

questão, mudando-lhe o sentido prático e o escopo”. 

Além disso, o Ministro Relator reconheceu que a impossibilidade de segregar as 

obrigações previstas no contrato de franquia teria o propósito de evitar manipulações 

contratuais ilícitas visando à redução da carga tributária.  

O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, também reconheceu que “mesmo que se diga 

haver o Tribunal conferido interpretação ampliativa ao vocábulo ‘serviço’ contido no artigo 

156, inciso III, da Constituição Federal, articular com a completa superação da óptica relativa 

à necessidade de demonstração de um fazer a respaldar a incidência do ISS é passo demasiado 

largo. Do contrário, como justificar a permanência, até os dias de hoje, da eficácia do 

enunciado vinculante nº 31 da Súmula do Supremo?” 

À luz da premissa adotada pelo Ministro Relator, portanto, seria possível afirmar que 

apenas as obrigações que se qualifiquem inteiramente como uma obrigação de dar não 

estariam submetidas à incidência do ISS, o que significa que a distinção entre obrigação de 

dar e fazer ainda seria um critério utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para concluir pela 

constitucionalidade ou não da incidência do ISS sobre determinada prestação de serviço. 

Assim, a ratio decidendi do RE 603.136 levaria à conclusão de que serviço tributável 

pelo ISS seria a atividade objeto de negócio jurídico qualificada como obrigação de fazer ou 

obrigação mista, e esta, por sua vez, entendida como o conjunto de prestações de fazer e dar 

indissociáveis cuja eventual segregação desnaturaria a qualificação jurídica do modelo 

contratual entabulado entre as partes. 

Entendimento semelhante parece ter sido recentemente adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.142, onde foi analisada a constitucionalidade da 

incidência do ISS sobre os serviços previstos no subitem 3.04 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003, quais sejam, locação, sublocação, arrendamento, direito de 

passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, 

dutos e condutos de qualquer natureza. 
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De acordo com o acórdão, a Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: “o 

Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para 

dar interpretação conforme à Constituição Federal ao subitem 3.04 da lista anexa à Lei 

Complementar nº 116/03, a fim de admitir a cobrança do ISS nos casos em que as situações 

nele descritas integrem relação mista ou complexa em que não seja possível claramente 

segmentá-las de uma obrigação de fazer, seja no que diz com o seu objeto, seja no que 

concerne ao valor específico da contrapartida financeira”. 

Consoante se verifica, a Corte Excelsa não reconheceu sumariamente a 

inconstitucionalidade do subitem 3.04 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que 

prevê atividades que se qualificam, precipuamente, enquanto obrigações de dar. Da mesma 

forma, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a total constitucionalidade do 

mencionado subitem, com base no conceito econômico de serviço tributável pelo ISS adotado 

no RE 651.703. 

Em verdade, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição Federal 

ao referido subitem para admitir a constitucionalidade da incidência do ISS somente nas 

situações em tais serviços estão inseridos no contexto de uma relação mista, não sendo 

possível segregá-los de uma obrigação de fazer sob a perspectiva do objeto da relação jurídica 

ou da contrapartida financeira. 

Ou seja, seria constitucional a incidência do ISS sobre a prestação dos serviços 

previstos no subitem 3.04 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 nas situações em que 

não é possível segregar tais serviços de outras obrigações de fazer previstas no negócio 

jurídico firmado pelas partes, bem como quando a contrapartida financeira não é realizada de 

maneira específica para cada obrigação estipulada no modelo contratual.  

A contrario sensu, seria possível afirmar que não existiria uma obrigação mista 

tributável pelo ISS quando os serviços indicados no mencionado subitem são passíveis de 

segregação em relação a outras obrigações de fazer estipuladas no contrato ou, ainda, na 

hipótese em que a contrapartida financeira é realizada de maneira individualizada para cada 

espécie de serviço. Consequentemente, seria inconstitucional a incidência do ISS sobre os 

serviços previstos no subitem 3.04 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, uma vez 

que, nesse contexto, qualificar-se-iam como meras obrigações de dar. 

Ao analisar o histórico jurisprudencial sobre a matéria, o Ministro Relator Dias Toffoli 

concluiu que o critério material da regra-matriz de incidência tributária do ISS seria o 

seguinte: “[...] (1) no caso em que a operação tributada revelar como a essência dela, de modo 

chapado, simples obrigação de dar – como, por exemplo, uma mera locação de bens móveis – 
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inviável será a incidência do ISS relativamente a ela (Súmula Vinculante nº 31); (2) no caso 

em que a operação tributada revelar obrigação de fazer, possível é a incidência do ISS; (3) no 

caso de relação mista ou complexa, sendo possível claramente segmentar uma circunstância 

não sujeita ao ISS (como uma obrigação de dar), ‘seja no que diz com o seu objeto, seja no 

que concerne ao valor específico da contrapartida financeira’, inviável é a incidência do 

imposto tão somente quanto a essa circunstância; (4) no caso de relação mista ou complexa 

em que não seja possível essa clara segmentação, estando a operação tributada definida em lei 

complementar como serviço de qualquer natureza, nos termos do art. 156, III, da Constituição 

Federal, é cabível, a priori, a incidência do imposto municipal”. 

E, partindo de tais premissas, o Ministro Relator Dias Toffoli entendeu que “embora 

as situações descritas no subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03, quando levadas em conta 

por si sós, revelem não ser possível extrair fato tributável pelo ISS, o mesmo não se pode 

dizer quando as mesmas situações estiverem baralhadas com alguma obrigação de fazer, isto 

é, quando elas integrarem relação mista ou complexa em que não for possível claramente 

separá-las de uma obrigação desse tipo. Nesse caso, será cabível, a priori, a cobrança do 

imposto municipal”.462 

A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao conceito de 

serviço tributável pelo ISS permite reconhecer que, atualmente, o que se tem, em última 

análise, é a existência de entendimentos jurisprudenciais com premissas conflitantes.463 

Com efeito, a Súmula Vinculante 31, a qual produz efeitos vinculantes perante o Poder 

Judiciário e a Administração Pública, adota como fundamento a necessidade de uma 

obrigação de fazer para incidência do ISS, excluindo-se da incidência do imposto qualquer 

atividade qualificada enquanto obrigação de dar.  

Por sua vez, o entendimento firmado no RE 651.703 sob a sistemática da repercussão 

geral, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, no sentido de que o ISS pode incidir 

 
462 Em relação ao item (4) indicado no voto, o Ministro Dias Toffoli entendeu que, em certas situações, seria 

possível afastar o critério objetivo para concluir pela incidência de ISS (qual seja, previsão expressa em lei 

complementar como serviço para fins de cobrança do ISS), sob o fundamento de que “[...] determinadas relações 

mistas ou complexas podem envolver, simultaneamente, circulação de mercadorias e prestações de serviços, 

provocando dúvidas quanto à cobrança desse tributo ou do ICMS. nas situações em determinadas situações”. 

Conforme será demonstrado ao longo do presente trabalho, entendemos que tais critérios utilizados pelo 

Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência do ISS em “determinadas relações mistas ou complexas” não 

possuem respaldo constitucional. 
463 Em que pese o conflito entre a ratio decidendi do enunciado sumular vinculante e dos precedentes 

mencionados, é possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal reconhece a importância da qualificação 

jurídica do negócio jurídico objeto de tributação, em linha com a premissa adotada para elaboração deste 

trabalho. 
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tanto sobre atividades relacionadas a uma obrigação de fazer quanto relativas a uma obrigação 

de dar. 

Por fim, os entendimentos fixados no RE 603.136 e na ADI 3.142, vinculantes perante 

o Poder Judiciário (e, especificamente em relação à ADI 3.142, também produz efeitos 

vinculantes perante a Administração Pública), reconhecendo que serviço tributável pelo ISS é 

a atividade qualificada como obrigação de fazer ou obrigação mista, e esta, por sua vez, 

verificada nas situações em que as prestações de fazer e dar são indissociáveis, de modo que 

eventual segregação desnaturaria a qualificação jurídica do modelo contratual entabulado 

entre as partes, ou, ainda, quando a contrapartida financeira não é realizada de maneira 

específica para cada obrigação prevista no negócio jurídico. 

Portanto, é possível afirmar que, atualmente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

existem precedentes que entendem pela incidência do ISS sobre obrigações de fazer, bem 

como há “[...] decisões favoráveis à tributação sobre atividades que envolvem cessões de 

direito, podendo vir a admiti-la sobre outras atividades que também envolvem cessões de 

direito”.464 

Vale destacar que, além do julgamento dos embargos de declaração no RE 651.703, a 

delimitação do conceito de serviços tributável pelo ISS também será realizada no julgamento 

do RE 688.223/PR, cuja repercussão geral foi reconhecida, em que será analisada a 

constitucionalidade da exigência de ISS sobre a licença de uso de software. Além disso, 

também no julgamento das ADIs 1.945, 5.576 e 5.659, é possível que, ao delimitar os 

contornos da incidência do ICMS sobre software, a Suprema Corte também acabe por 

esclarecer o conceito de serviço passível de tributação pelo imposto municipal. 

Em que pese a divergência sobre o tipo de serviço tributável pelo ISS atualmente 

existente na doutrina e na jurisprudência, para os fins do presente trabalho adotaremos aquele 

fixado pelo Supremo no RE 651.703.465 

 
464 BONTEMPO, Bruno Palhares. Uma releitura do conceito de resultado para fins de se identificar a incidência 

da regra de isenção do ISS nas exportações de serviços cit., p. 26. 
465 Sem prejuízo da premissa adotada, fato é que, em verdade, a adoção do tipo de serviço tributável pelo ISS 

fixado no RE 603.136 e na ADI 3.142 não traz impactos relevantes às conclusões do presente trabalho. Isso 

porque, no contexto da economia digital, os negócios jurídicos veiculam obrigações mistas, não sendo possível 

segregar as obrigações de fazer e as obrigações de dar, sob pena de desnaturar a qualificação jurídica do 

contrato. A título de exemplo, é o caso dos modelos contratuais nas operações com software, na medida em que, 

consoante demonstrado no capítulo 1, a licença de uso software (que, eventualmente, pode ser qualificada como 

obrigação de dar), por expressa disposição legal, deve estar obrigatoriamente acompanhada da prestação de 

serviços técnicos complementares (os quais seriam qualificados como obrigações de fazer). Além disso, diante 

do fato de que tais negócios jurídicos são complexos e possuem diversas obrigações, é comum que a 

contrapartida financeira não seja realizada de maneira específica para cada obrigação. Assim, mesmo se adotado 

o conceito de serviço fixado pelo Supremo Tribunal Federal RE 603.136 e na ADI 3.142, desde que preenchidos 
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Em primeiro lugar, partimos da premissa de que a Constituição Federal é formada por 

tipos (abertos e fluidos), e, em verdade, restringir o tipo de serviço àquele estabelecido pelo 

direito privado seria inviabilizar a interpretação do texto constitucional em consonância com o 

contexto evolutivo da sociedade. 

Ademais, conforme destacado por Ricardo Anderle, parte da doutrina civil reconhece 

a imprecisão da distinção entre obrigação de fazer e dar “[...] de forma que a classificação 

vem sofrendo restrições na doutrina contemporânea e foi abandonada por diversos 

códigos”.466  

Em segundo lugar, entendemos que, ao utilizar o signo linguístico “de qualquer 

natureza”, pretendeu o legislador constitucional abarcar diversos tipos de serviço, 

independentemente da denominação adotada. Logo, a expressão “de qualquer natureza” 

compreenderia os serviços cuja atividade é de natureza de obrigação fazer, bem como aqueles 

de natureza de obrigação de dar. 

Em terceiro lugar, admitir que o tipo de serviço deve, necessariamente, acompanhar a 

definição estabelecida pelo direito privado implicaria reconhecer que, em última análise, o 

texto constitucional estaria sendo interpretado à luz de normas infraconstitucionais, quando, 

em verdade, é justamente o inverso que deve ocorrer. Logo, sob pena de restringir a norma 

atributiva de competência tributária, entendemos que a delimitação dos signos linguísticos da 

Constituição Federal não está, necessariamente e de maneira indissociável, vinculada à 

definição fixada por normas infraconstitucionais.467 

Seguindo a interpretação da norma de outorga de competência tributária, o signo 

linguístico “não compreendidos dentre os serviços previstos no artigo 155, inciso II, da 

Constituição Federal” não suscita maiores questionamentos. O que se pretende, aqui, é evitar 

que os Municípios, por serem dotados de competência tributária para instituir impostos sobre 

 
os demais requisitos constitucionais e legais, a conclusão seria idêntica àquela se aplicado o conceito econômico 

de serviço tributável firmado no RE 651.703, qual seja, a incidência do ISS. 
466 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 89. 
467 Nesse sentido, confira-se o entendimento de Ricardo Anderle: “Além da divergência dos conceitos dentro do 

próprio direito, nem todos os conceitos de direito privado são produtos do legislador, mas muitas vezes são 

construídos doutrinariamente. O art. 110 do CTN, tantas vezes invocado pela doutrina que defende um conceito 

civilista de serviço, em nada contribui para o deslinde da controvérsia. É demasiadamente certo que os conceitos 

constitucionais não podem ser alterados pelo legislador infraconstitucional com o objetivo de definir 

competência tributária. A dificuldade, porém, é saber em que sentido o texto constitucional utilizou determinado 

termo e, nesse ponto, o citado artigo em nada nos auxilia”. (cf. Idem, p. 91-92). Quanto à aplicação do artigo 110 

do CTN, confira-se: “É importante ressaltar que a eleição do disposto no artigo 110 do Código Tributário 

Nacional como limite objetivo à intepretação das normas que fixam competência tributária não significa 

submissão da Constituição da República a textos infraconstitucionais ou, ainda, a assunção do ‘primado do 

direito privado’ em relação ao direito tributário, conforme desenvolvido por Enno Becker e fortemente criticado 

por Tôrres” (cf. PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Os limites à interpretação das normas tributárias. São 

Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 90). 
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serviços, venham a exigir o imposto municipal sobre serviços que, em verdade, foram 

expressamente relegados à competência tributária dos Estados e do Distrito Federal. 

Portanto, os Municípios não têm competência tributária para instituir imposto sobre os 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como no que se refere à prestação 

de serviço de comunicação, os quais, pela interpretação conjunta do artigo 155, II, e artigo 

156, III, da Constituição Federal, estão submetidos à competência tributária dos Estados e do 

Distrito Federal. 

Por fim, cabe analisar o último signo linguístico relevante para delimitar a 

competência tributária dos Municípios, qual seja instituir impostos sobre serviços “previstos 

em lei complementar”. 

Com efeito, a lei complementar desempenha papel fundamental no ISS, tendo em vista 

que é responsável por elencar os serviços eleitos pelo legislador como passíveis de tributação 

pelo imposto municipal. Portanto, a simples caracterização de uma atividade como serviço 

não é suficiente para exigência do ISS. É necessário, ainda, que tal serviço encontre previsão 

expressa na lei complementar de regência, a qual, no presente caso, é a Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003. 

Sobre o papel da lei complementar com relação ao ISS, importante destacar os 

ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho:468-469 

A lista de serviços veiculada por lei complementar (ou por diploma normativo com 

força equivalente) serve para especificar ou delimitar a extensão do significado da 

locução “serviços de qualquer natureza”. [...] a Lei Maior não esgotou a definição de 

competência tributária municipal, ficando a cargo da lei complementar estabelecer 

os serviços de qualquer natureza que podem, havendo lei ordinária municipal, ser 

submetidos ao ISS. A norma constitucional contida no art. 156, inciso III, tem, pois, 

eficácia limitada, reduzida, isto é, produz efeitos desde a entrada em vigor da 

Constituição, porém, deixa a tarefa da normatividade específica ao legislador 

infraconstitucional, que será competente para integrá-la, dando-lhe plena eficácia. 

Vale assinalar que o fato de a lei complementar ser a responsável pela indicação dos 

serviços tributáveis pelo ISS não implica dizer que o legislador está autorizado a elencar 

serviços que não guardem consonância com o conceito de serviço. Logo, não é o simples de 

fato de constar na lei complementar que torna determinada atividade tributável pelo imposto 

municipal. Assim, somente será legítima a incidência do ISS, se a atividade indicada na lei 

complementar, de fato, enquadrar-se no conceito de serviço. 

Nesse sentido, é o que ensina Aires Fernandino Barreto,470 in verbis: 

 
468 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação cit., p. 321-326. 
469 Sem prejuízo, necessário esclarecer que o mencionado autor parte da premissa de que a incidência do ISS 

pressupõe a existência de uma obrigação de fazer. 
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A expressão definidos em lei complementar não autoriza conceituar como serviço o 

que serviço não é. Admitir que o possa equivale a supor que, a qualquer momento a 

lei complementar possa dizer que é serviço a operação mercantil, a industrialização, 

a operação financeira, a venda civil, a cessão de direitos. Em outras palavras, que a 

lei complementar possa, a seu talante, modificar a CF; que a limitação posta pela CF 

à competência municipal para só tributar atividades configuradoras de serviço, não 

tem a menor relevância; que pode ser desobedecida pela lei complementar. 

Quanto à interpretação a ser conferida aos serviços indicados na lei complementar, a 

despeito de entendimentos em sentido contrário,471 no julgamento do REsp 1.111.234/PR, 

realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu 

que a lista de serviços disposta em lei complementar é taxativa, admitindo-se, entretanto, sua 

interpretação extensiva acerca dos serviços congêneres previstos. Em suma, o Tribunal 

Superior compreendeu que é taxativa a lista de serviços estabelecida em lei complementar, 

admitindo-se aos serviços já existentes apresentados com outra nomenclatura o emprego da 

interpretação extensiva para serviços congêneres. 

Assim, “a interpretação extensiva só é admitida para alcançar atividades contratadas 

sob denominação diversa daquela que consta na lista; ou seja, o serviço, por sua natureza 

considerado, deve estar previsto na lista”.472 

Recentemente, também o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar acerca 

do caráter taxativo da lista de serviços tributáveis pelo ISS no julgamento do RE 784.439, 

realizado sob a sistemática da repercussão geral. 

No julgamento do referido leading case, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: "é 

taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição 

Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos 

serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. 

A Ministra Relatora Rosa Weber partiu da premissa de que a lista de serviços 

tributáveis pelo ISS é taxativa, e, adotando a ratio decidendi do RE 651.703, entendeu que 

 
470 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei cit., p. 110-111. 
471 Em sentido contrário: “A nosso ver a lei complementar mencionada tem caráter meramente exemplificativo. 

A lei infraconstitucional, ainda que seja a complementar, não pode limitar a atuação do legislador municipal, 

pois isso implicaria a violação ao princípio da autonomia dos Municípios. Admitir que a lei complementar possa 

apontar os serviços que poderão ser tributados por meio de ISS é transferir para o Congresso Nacional o poder de 

definir, por meio de lei infraconstitucional, o campo de atuação dos Municípios no tocante a esse imposto, 

amesquinhando a autonomia das unidades municipais. Essa regra não pode ser interpretada literalmente, pois a 

tônica de toda a estruturação do sistema constitucional tributário brasileiro é no sentido de se assegurar a 

autonomia das unidades tributantes. Logo, interpretar-se literalmente o inciso III, do art. 156, da Constituição 

Federal, construindo uma exegese de que, no tocante ao ISS, o campo impositivo dos Municípios será definido 

por lei infraconstitucional, é contrariar a diretriz fundamental do sistema consistente em assegurar a autonomia 

das ordens jurídicas parciais” (cf. CHIESA, Clélio. A tributação da comercialização de programas de 

computador: incidência do ICMS, ISS ou fato atípico? cit., p. 39-40). 
472 BARRETO, Aires F. ISS, IOF e instituições financeiras cit., p. 52. 
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“[...] embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviço tudo 

aquilo que queira, a jurisprudência admite que ela o faça em relação a certas atividades 

econômicas que não se enquadram diretamente em outra categoria jurídica tributável”. 

Além disso, restou expressamente consignado na ementa do acórdão que a incidência 

do ISS não está restrita a “obrigações de fazer”, isto é, “prestações de serviços” tal como 

definidas pela legislação de direito privado: “embora a lei complementar não tenha plena 

liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado 

qualificaria como tais”. 

Esta, inclusive, foi a conclusão adotada pelo Ministro Alexandre de Moraes ao 

analisar o histórico jurisprudencial sobre a matéria: “dessa forma, esta CORTE consolidou o 

entendimento de que o Direito Constitucional adota conceitos próprios, não utilizando as 

premissas dadas pelo Direito Privado. Logo, está afastada a vinculação entre o termo serviço e 

a obrigação de fazer disposta no Código Civil”. 

E, sem prejuízo da taxatividade da lista de serviços tributáveis pelo ISS, a Ministra 

Relatora reconheceu a constitucionalidade da interpretação extensiva ou ampliativa, em 

síntese, pelos seguintes fundamentos: (i) o artigo 1.º, § 4.º, da Lei Complementar 116/2003, 

estabelece expressamente que a incidência do ISS independe da denominação dada ao serviço 

prestado; e (ii) a lista de serviços, por diversas vezes, utiliza expressões ampliativas como 

“congêneres”, “de qualquer natureza”, “de qualquer espécie” e “entre outros”, o que 

autorizaria a interpretação extensiva dos itens. 

Ou seja, para a Ministra Relatora, o caráter taxativo da lista de serviços anexa à Lei 

Complementar 116/2003 não impediria a interpretação extensiva de todos os serviços 

previstos nos subitens da referida lista. 

O Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, a despeito de concordar quanto à taxatividade 

da lista de serviços e quanto à constitucionalidade da interpretação extensiva, divergiu em 

relação às situações em que tal interpretação extensiva dos subitens seria possível. Para o 

referido Ministrto, “somente admite-se interpretação extensiva naquelas hipóteses em que a 

própria descrição permita tal abertura, utilizando as expressões: ‘congêneres’, ‘qualquer’, 

‘quaisquer’, ‘outros’ etc”. 

Com base em tal premissa, o Ministro Gilmar Mendes propôs a seguinte tese, a qual, 

entretanto, não se sagrou vencedora: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS, admitindo-

se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei 

em razão da interpretação extensiva apenas naqueles casos em que há essa abertura textual, no 
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correspondente item anexo à lei complementar federal a que se refere o art. 156, III, da 

Constituição Federal, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 116 do CTN”. 

Portanto, em síntese, a diferença fundamental entre o voto vencedor proferido pela 

Ministra Relatora Rosa Weber e o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes está 

relacionada às situações em que seria possível a interpretação extensiva. Enquanto a tese 

vencedora reconheceu a constitucionalidade da interpretação extensiva para todos os subitens 

previstos na lista de serviços, a tese vencida pretendia restringir a interpretação extensiva 

somente às situações em que exista abertura textual nesse sentido. 

Para os fins do presente trabalho, entendemos que a interpretação extensiva é 

permitida em relação a todos os subitens da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, 

independentemente da existência de abertura textual nesse sentido. 

Com efeito, entendemos que a interpretação extensiva tem como objetivo evitar que 

determinadas atividades, apenas por serem denominadas de maneira diversa, escapem à 

incidência do ISS. Este, inclusive, é o teor do artigo 1.º, § 4.º, da Lei Complementar 

116/2003, no sentido de que a incidência do ISS independe da denominação dada ao serviço 

prestado. 

Ademais, a interpretação extensiva permite que, em relação aos serviços previstos, a 

legislação acompanhe a evolução da sociedade, de modo a garantir a perenidade da legislação 

em vigor e evitar a instabilidade decorrente de sucessivas alterações legislativas. 

No entanto, isso não significa que se admite a interpretação extensiva de modo a 

tributar atividades que não sejam idênticas àquelas previstas nos subitens da lista de serviços, 

pois, caso contrário, estar-se-ia admitindo a tributação por analogia, o que é vedado nos 

termos do artigo 108, § 1.º, do Código Tributário Nacional.473 

Em verdade, “[...] a interpretação extensiva da lista de serviços não pode servir de 

justificativa para que a tributação recaia sobre o que serviço não é. Se a lista é taxativa, os 

serviços ali relacionados devem ser respeitados”.474 

A taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 deve ser vista sob a 

perspectiva vertical, isto é, quanto à existência de uma classe de serviços passíveis de 

 
473 Sobre a interpretação de listas taxativas no âmbito do direito tributário, confira-se: “O que, no máximo, 

podemos defender, é, sim, ser possível aplicar interpretação extensiva nestas matérias em que a tipicidade é o 

princípio informador, mas não no sentido de que a extensão autoriza criar novo sentido ao termo. Firmemos que 

o ‘novo’, no caso, é a própria atualização do termo ou, na melhor das hipóteses, a partidade de um conceito a 

outro em vista de semelhança de elementos essenciais e secundários entre eles” (cf. HARET, Florence. Listas 

taxativas e interpretação da lei tributária: presunção, analogia, e interpretação extensiva na determinação dos 

tipos tributários e seus limites na exegese das listas taxativas. In: SOUZA, Priscila de (coord.). VII Congresso 

Nacional de Estudos Tributários. São Paulo: Noeses, 2010. p. 461). 
474 BARRETO, Aires F. ISS, IOF e instituições financeiras cit., p. 53. 
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tributação pelo ISS; e a interpretação extensiva deve ser analisada sob a perspectiva 

horizontal, ou seja, existindo uma classe de serviços passíveis de tributação pelo ISS, 

investigar em que medida a atividade analisada é passível de inserção à luz de sua identidade 

material intrínseca e por se tratar de uma “atividade congênere”. 

Tal interpretação extensiva pressupõe, portanto, identidade material intrínseca entre a 

atividade analisada e o serviço previsto expressamente, de modo que, inexistindo semelhança 

que permita a interpretação extensiva, não há que falar em sua tributação pelo ISS. 

Diante das premissas fixadas e dos fundamentos expostos, para os fins do presente 

trabalho, entendemos que o critério material da regra-matriz de incidência tributária do ISS é 

a celebração de um negócio jurídico que tenha como objetivo o oferecimento de uma utilidade 

a outrem, obtida pelo exercício de atividades materiais ou imateriais realizadas com 

habitualidade e intuito de lucro, as quais podem estar atreladas ou não à entrega de bens, 

desde que tais atividades estejam fora do âmbito de incidência do ICMS e do IOF e 

encontrem previsão expressa na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, sendo possível sua 

interpretação extensiva para abarcar serviços congêneres. 

 

2.6. Premissas para análise dos possíveis conflitos de competência tributária entre 

IPI, ICMS e ISS nas operações realizadas no contexto da impressão 3D 

 

Conforme demonstrado nos subtópicos anteriores, definimos o critério material das 

regras-matrizes de incidência do IPI, do ICMS e do ISS, a fim de permitir a delimitação dos 

tributos incidentes nas operações objeto do presente trabalho. 

No tocante ao IPI, entendemos que o critério material de sua regra-matriz de 

incidência tributária consiste na celebração de negócios jurídicos que resultem na 

transferência de titularidade de bem corpóreo/tangível, previsto na tabela de regência, 

destinado à mercancia ou ao consumo que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe 

modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo, na etapa 

imediatamente anterior à saída do produto, pelo mesmo sujeito passivo que firma o negócio 

jurídico ou, eventualmente, que o negócio jurídico seja estabelecido por sujeito passivo que 

tenha sido equiparado, por lei, ao industrial. 

O critério material da regra-matriz de incidência tributária do ICMS, por sua vez, é a 

celebração de negócios jurídicos (“operações”) que resultem na transferência de titularidade 

(“circulação”) de bens móveis corpóreos ou incorpóreos passíveis de valoração econômica e 

destinados à mercancia/ao comércio. 
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Quanto ao ISS, delimitamos o critério material de sua regra-matriz de incidência como 

a celebração de um negócio jurídico que tenha como objetivo o oferecimento de uma utilidade 

a outrem, obtida pelo exercício de atividades materiais ou imateriais realizadas com 

habitualidade e intuito de lucro, as quais podem estar atreladas ou não à entrega de bens, 

desde que tais atividades se encontrem fora do âmbito de incidência do ICMS e do IOF e 

encontrem previsão expressa, ainda que mediante intepretação extensiva, na lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003. 

Contrapondo-se os critérios materiais supramencionados, seria possível reconhecer 

que a competência tributária de cada ente federativo se encontra demarcada com precisão, 

inexistindo dúvidas quanto às operações passíveis de ser tributadas pelo IPI, pelo ICMS e 

pelo ISS. 

No entanto, existem situações em que não se pode afirmar, com clareza, se o fato 

analisado é uma circulação de mercadoria ou prestação de serviço, ou, ainda, se há 

industrialização de bens ou prestação de serviço. Consequentemente, estar-se-ia diante de 

operação sobre a qual há dúvidas sobre a incidência de ICMS ou ISS, bem como entre ISS e 

IPI. 

Tais situações são conhecidas como conflito de competência tributária, o que é 

conceituado por Tácio Lacerda Gama como “a circunstância de dois sujeitos se julgarem 

competentes para gravar um mesmo fato qualificado numa competência privativa ou 

exclusiva”.475 

Para os fins do presente trabalho,476 entendemos que conflito de competência tributária 

equivale à “invasão de competência”, correspondente à “[...] tributação de um fato que 

 
475 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 

Noeses, 2009. p. 235. 
476 Partindo-se da premissa de que a Constituição Federal delimitou, com precisão, as competências tributárias, 

não seria possível, sob a perspectiva lógica e jurídica, um “conflito de competência tributária” entre os entes 

federativos. Portanto, em verdade, estar-se-ia diante de um “conflito de interpretações acerca da Constituição 

Federal da legislação”, um “conflito de incidências tributárias” ou, ainda, um “conflito de leis”. Concordamos 

com Ricardo Anderle quando reconhece que “o conflito de competência procede, naturalmente, de um problema 

hermenêutico e surge no curso do processo de positivação do direito tributário. Por não compreender 

adequadamente os limites estabelecidos nas normas de competência, o intéprete/aplicador edita norma jurídica 

em desacordo com o sistema tributário nacional” (cf. ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária 

entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 121). Sem prejuízo do necessário rigor semântico, utilizamos, no presente 

trabalho, a expressão “conflito de competência tributária” pelas mesmas razões adotadas por Ricardo Anderle, in 

verbis: “Muito embora a expressão conflito de competência não seja precisa, ainda assim consideramos 

inapropriado pô-la em desuso, por alguns motivos: (i) inicialmente, porque temos percebido, na prática jurídica, 

que ela não deixa de sugerir ao intérprete a ocorrência do problema de invasão de competências nem insinua que 

o problema se instala no altiplano constitucional; (ii) para o nosso estudo, a competência tributária compreende a 

aptidão conferida ao ente político para criar, arrecadar e fiscalizar tributos; e, verificado que o conflito pode se 

instaurar em todo o processo de positivação do exercício da competência tributária, a expressão parece mais 

adequada por abranger todo esse processo; (iii) mas, sobretudo, porque uma eventual atecnia terminológica do 

poder constituinte, positivada no inciso I do art. 146, não se mostra radicalmente intolerável, se compararmos a 
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somente poderia ser afetado juridicamente por ente tributante diverso”,477 o que pode ocorrer, 

em síntese, em duas situações distintas: (i) edição de legislação, por um ente federativo, que 

contenha elementos da regra-matriz de incidência de um tributo de competência de outro ente 

federativo; (ii) equívocos quanto à qualificação de determinado fato e sua subsunção à regra-

matriz de incidência tributária.478  

Atualmente, os conflitos de competência tributária não parecem decorrer da edição de 

leis invasoras de competência, mas, sim, estão relacionados a “[...] problemas lógico-

semânticos do intérprete aplicador e destinatário da norma tributária, que acaba por introduzir 

norma individual e concreta em desacordo com a norma que lhe empresta validade”.479 

A análise dos conflitos de competência entre ISS, ICMS e IPI tangencia questão de 

extrema relevância para a delimitação das premissas que orientarão este estudo, qual seja: 

existe norma constitucional que, expressamente e de maneira geral, veda a bitributação? 

Com efeito, Ricardo Anderle480 define o conceito de bitributação à luz das 

Constituições Federais anteriores, nos seguintes termos: 

O que se pode colher sobre o tema da bitributação, aqui analisado sobretudo sob o 

enfoque das cartas constitucionais anteriores e da produção literária à época sobre o 

assunto, é que o fenômeno ocorria quando existiam três condições: (i) criação de 

impostos idênticos, (ii) no exercício da competência concorrente pela União e 

Estados e que (iii) gravam o mesmo fato. 

No entanto, referido conceito não se mostra aplicável no contexto da Constituição 

Federal de 1988, haja vista que a competência para instituir impostos não discriminados no 

texto constitucional é restrita à União, nos termos de seu artigo 154, I e II.481 Portanto, a 

existência ou não de uma norma geral de vedação à bitributação deve ser construída, 

 
imprecisão semântica em outros dispositivos constitucionais (tal como ocorre entre os termos isenção e 

imunidade, por exemplo), de forma que não existe uma razão contundente para deixar de aplicar essa 

terminologia” (cf. Idem, p. 122). 
477 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 122. 
478 Consoante Ricardo Anderle, a primeira situação é denominada “conflitos no plano da lei tributária”, enquanto 

a segunda hipótese corresponde a um “conflito no plano da aplicação da regra-matriz de incidência”, nos 

seguintes termos: “De maneira geral, compreendemos que os conflitos de competência entre impostos podem 

decorrer: (i) da introdução, no plano legal, de enunciados que denotam materialidades, bases de cálculo ou 

territorialidades pertencentes à outra pessoa política, ou seja, conflitos no plano da lei tributária; ou (ii) da 

circunstância em que o intérprete qualifica um fato tributário em desacordo com a norma que o regulamenta, 

ocasionando conflitos no plano da aplicação da regra-matriz de incidência” (cf. ANDERLE, Ricardo. Conflitos 

de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 123). 
479 Idem, p. 125. 
480 Idem, p. 45. 
481 “Art. 154. A União poderá instituir: 

I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não 

tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; 

II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua 

competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.” 
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necessariamente, a partir da interpretação das normas constitucionais tributárias previstas na 

Constituição Federal de 1988. 

Com efeito, ao analisar o texto da Constituição Federal, é possível concluir que, em 

verdade, não há uma regra geral que veda a bitributação, na medida em que existem: (i) 

normas constitucionais que autorizam a sobreposição de tributos;482 e, em contrapartida, (ii) 

outras normas constitucionais que expressamente vedam a sobreposição de tributos, 

delimitando a competência tributária de um único tributo em determinadas situações.483 

Em vez de estabelecer uma regra geral de vedação à bitributação, a Constituição 

Federal parece ter se preocupado em delimitar a competência tributária entre os entes 

federativos, seja mediante a autorização da sobreposição de tributos com relação a 

determinados fatos, seja pela vedação da exigência concomitante de dois ou mais tributos 

sobre outros fatos. Assim,  

[...] a existência de comandos que permitem a bitributação, dispostos ao lado de 

outros que a proíbem, impede que se retire de tais itens um comando que se revista 

de regra geral (p. ex., “é proibida a bitributação no Brasil” ou “é proibida a 

bitributação quando não expressamente autorizada”).484 

Diante das normas constitucionais que autorizam e vedam a incidência concomitante 

de dois ou mais tributos, Ricardo Anderle485 sustenta que a delimitação das competências 

tributárias teria sido realizada à luz de duas perspectivas, in verbis: 

[...] um polo da vedação à bitributação – como um símbolo de harmonia e 

racionalidade do sistema – oposto ao polo da necessidade de concessão de fontes de 

custeio, condizentes com as necessidades financeiras dos entes tributantes – como 

uma necessidade real e política da federação brasileira. 

Partindo de tais premissas, entendemos que a Constituição Federal de 1988 não dispõe 

de uma regra geral de vedação à bitributação, e o texto constitucional impede, apenas, a 

invasão de competência tributária.486 Logo, é possível afirmar que “há bitributações 

permitidas, bitributações proibidas e bitributações obrigatórias”.487 

 
482 A título de exemplo, cite-se os seguintes dispositivos da Constituição Federal: art. 149, § 2.º, III, “a”; art. 154, 

II; art. 155, § 2.º, XI; art. 155, § 3.º. 
483 A título de exemplo, cite-se os seguintes dispositivos da Constituição Federal: art. 153, § 5.º; art. 154, I; art. 

155, IX, “b”; art. 156, III; art. 195, § 4.º. 
484 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 61. 
485 Idem, p. 45. 
486 Nesse sentido: “Não há dúvida de que a Constituição de 1988 permite a bitributação, sendo, no entanto, 

vedada a invasão de competência” (cf. Idem, p. 63). 
487 GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. Teoria das proibições de bis in idem no direito tributário e sancionador 

tributário. São Paulo: Noeses, 2014. p. 103. 
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A coincidência de incidências tributárias sobre um mesmo acontecimento social não 

permite reconhecer, sumariamente, uma situação de bitributação ilícita, senão apenas uma 

maior oneração tributária que, conquanto distorciva e potencialmente danosa, não é 

expressamente vedada pela Constituição Federal. 

De fato, não se nega que o sujeito passivo, ao se ver obrigado ao pagamento de mais 

de um tributo sobre o mesmo fato, é onerado economicamente em maior grau, estando, 

inclusive, submetido ao cumprimento dos deveres instrumentais de entes federativos diversos, 

o que resulta no aumento dos custos de conformidade. 

No entanto, negar a incidência de dois tributos sobre o mesmo acontecimento social 

que, igualmente, encontra-se inserido na competência tributária de dois ou mais entes 

federativos, apenas por razões de ordem econômica, resulta no reconhecimento da 

ilegitimidade de um tributo com fundamentos consequencialistas desprovidos de 

fundamentação jurídica. Em verdade, o reconhecimento da ilegitimidade de um tributo em tal 

contexto acaba por se transformar em verdadeira inconstitucionalidade, consistente na 

supressão da competência tributária de um ente federativo.  

A exigência de diversos tributos sobre o mesmo acontecimento social torna o sistema 

tributário complexo, fato este que, entretanto, não se constitui como fundamento para 

reconhecimento de inconstitucionalidade, mas questão de política fiscal que, eventualmente, 

pode ser alterada mediante processo legislativo próprio. 

Se não houve opção, por parte do legislador constituinte, ao delimitar as competências 

tributárias, entre um ou outro imposto, não há que falar na supressão da competência 

tributária por razões de ordem econômica ou efeitos distorcivos da tributação. O que cabe ao 

intérprete é analisar se, à luz de sua qualificação jurídica, o evento se subsume às regras-

matrizes de incidência tributária, independentemente se tal subsunção resultar na exigência de 

dois ou mais impostos. 

Portanto, verifica-se que em tais situações é a sobreposição de normas tributárias que 

recortam o mesmo acontecimento social que, a partir de sua qualificação jurídica, pode estar 

inserido em uma ou mais regras-matrizes de incidência tributária. Em última análise, embora 

exista um único acontecimento social, têm-se distintos “aspectos do mesmo acontecimento 

social” em razão de sua qualificação jurídica, ou seja, o mesmo substrato fático relacionado a 

um acontecimento social pode ser utilizado para incidência de diversas normas tributárias.488 

 
488 Vale transcrever a elucidativa lição de Ricardo Anderle: “Um único fato, nesse sentido, pode ser objeto de 

várias normas jurídicas, cada qual elegendo determinados aspectos do fato, caso em que haverá múltipla 

incidência e, tratando-se de normas tributárias, bitributação. Nessa situação não há razão para optar por um ou 
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Este, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do 

RE 429.306, ao analisar a importação de sistema computadorizado de tomografia, mediante 

contrato de arrendamento mercantil, compreendeu que,  

[...] por se tratar de tributos diferentes, com hipóteses de incidência específicas 

(prestação de serviços e importação, entendida como a entrada de bem em território 

nacional – art. 19 do CTN), a incidência de ambos não implica bitributação ou de 

violação de pretensa exclusividade e preferência de cobrança do ISS.  

Em outras palavras, a Suprema Corte reconheceu que normas tributárias distintas 

podem recortar um mesmo evento sem que se fale em bitributação ilícita. 

A dificuldade, portanto, reside em analisar em que medida se têm “diferentes aspectos 

do mesmo acontecimento social” que se subsumem a distintas normas tributárias ou uma 

verdadeira invasão de competência entre os entes federativos. Assim, a bitributação ilícita – a 

qual, em última análise, representa verdadeira invasão de competência, tendo em vista que a 

competência tributária é privativa – é a situação em que um ente federativo se vale dos 

mesmos critérios da regra-matriz de incidência tributária cuja competência constitucional foi 

outorgada a outro ente federativo. 

Esse é o motivo pelo qual é de suma importância a correta delimitação das regras-

matrizes de incidência tributária, “[...] a fim de verificarmos se a competência tributária é 

exercida de acordo com a referência manifestada pelo legislador constitucional”.489 

É o que ocorre, a título de exemplo, nas operações de circulações de mercadorias que 

sejam juridicamente qualificadas como produtos industrializados. Não há dúvidas de que, em 

tal situação, o sujeito passivo estará obrigado ao pagamento de ICMS e IPI sobre o mesmo 

“acontecimento social”, porquanto, nesse caso, tal acontecimento social preenche, 

concomitantemente, os requisitos para incidência de duas normas tributárias, isto é, tem-se a 

transferência de titularidade de um produto industrializado destinado à mercancia. 

Nesse sentido, confira-se a lição de Ricardo Anderle490 acerca da necessidade de 

demarcação da competência tributária, a fim de identificar as significações contraditórias e as 

significações contíguas, in verbis: 

A construção dos conteúdos de significação dos signos oferecidos pelo legislador 

para demarcar a competência dos impostos pode revelar a seguinte relação entre as 

materialidades, implícitas na Constituição: (i) significações contraditórias, nas 

 
outro tributo, desde que ambas as normas, construídas com base no texto constitucional, possam coincidir sem 

acarretar contradição” (Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 75). 
489 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 74. 
490 Idem, ibidem. 
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situações em que a acepção de um conceito acarreta necessariamente a rejeição de 

outros. Temos aqui materialidades que se excluem mutuamente, como entre o IPTU 

e o ITR entre o ITBI e o ITCMD; (ii) significações contíguas, em que, apesar da 

inexistência de identidade, ambos os conceitos podem coexistir e tributar, em tese, 

um mesmo fato. É o caso do ICMS e IPI e do ISS e IPI – deste último trataremos no 

próximo capítulo. 

Estas, portanto, são as premissas que serão utilizadas no presente trabalho para 

analisar os possíveis conflitos de competência tributária entre IPI, ICMS e ISS nas operações 

realizadas no contexto da impressão 3D: 

I. A Constituição Federal de 1988 não dispõe de uma norma geral de vedação à 

bitributação, na medida em que existem, igualmente, hipóteses de autorização ou vedação à 

bitributação. O que é vedado pelo texto constitucional é a invasão de competências tributárias; 

II. O mesmo acontecimento social pode preencher os critérios de duas ou mais regras-

matrizes de incidência tributária; 

III. Eventual ilicitude na exigência de dois ou mais tributos deve ser verificada à luz 

dos seguintes critérios: (i) existência de norma constitucional proibindo a sobreposição de 

tributos; e (ii) critérios de invasão de competência, isto é, se um ente federativo exige tributo 

com fundamento em regra-matriz de incidência tributária de competência de outro ente 

federativo. 

Feitas tais considerações, passa-se à análise dos possíveis conflitos de competência 

tributária, no âmbito da tributação sobre o consumo, passíveis de ocorrência nas operações 

realizadas no contexto da impressão 3D. 

 

2.7. Os possíveis conflitos de competência tributária entre IPI, ICMS e ISS nas 

operações realizadas no contexto da impressão 3D 

 

Conforme assinalado no início do presente trabalho, o estudo dos impactos tributários 

da impressão 3D nas operações business-to-consumer e business-to-business será realizado à 

luz dos seguintes contextos fáticos: 

I. Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e também do arquivo digital utilizado 

para impressão dos produtos; 

II. Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e detentora da licença de uso do 

arquivo digital; 

III. Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e detentora da licença de uso e 

comercialização do arquivo digital;  
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IV. Pessoa jurídica detentora de licença de uso e/ou comercialização do arquivo 

digital, enquanto a impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que o produto, 

assim que impresso, é vendido ao consumidor;  

V. Pessoa jurídica detentora de licença de uso e/ou comercialização do arquivo digital, 

enquanto a impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que o produto 

impresso é utilizado no contexto de uma cadeia econômica destinada à fabricação de um 

produto maior; 

VI. Pessoa jurídica proprietária de site de compartilhamento de arquivos digitais 

imprimíveis. 

E, considerando os contextos fáticos supramencionados, não se pode ignorar a 

existência de conflitos tributários entre IPI, ICMS e ISS, sendo esta a problemática que 

motiva a elaboração do presente trabalho: delimitar as situações em que é legítima a 

incidência dos referidos impostos nas operações que envolvem a utilização da tecnologia da 

impressão 3D. 

Após a indicação das situações de conflito, serão demonstrados os possíveis métodos 

de solução para, ao final, concluir pelos impostos incidentes sobre as operações envolvendo 

os seguintes elementos:  (i) o objeto fabricado mediante utilização de uma impressora 3D; (ii) 

o arquivo digital imprimível, que contém a representação virtual do objeto em três dimensões; 

(iii) os programas de computador empregados para elaboração do arquivo digital imprimível e 

para operação da impressora 3D. 

 

2.7.1. Conflitos de competência tributária entre ICMS e ISS: o arquivo digital imprimível e o 

programa de computador utilizado para sua elaboração e para o funcionamento da 

impressora 3D 

 

Os conflitos de competência tributária entre ICMS e ISS são verificados com maior 

intensidade nas denominadas “operações mistas”, as quais se caracterizam por situações em 

que há tanto o fornecimento de mercadorias quanto a prestação de serviços. Em tais 

contextos, surgem dúvidas a respeito do tributo efetivamente devido pelo sujeito passivo. 

Com efeito, a depender das peculiaridades do caso, surgem controvérsias acerca da 

qualificação jurídica do fato, isto é, se existe um esforço humano para entrega de determinado 

bem ou, eventualmente, se o negócio jurídico tem como objetivo apenas a entrega de uma 

mercadoria. Em diversas situações, existe elevado grau de indissociabilidade entre o esforço 
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humano e a entrega da mercadoria, o que dificulta, ainda mais, a delimitação das incidências 

tributárias. 

De fato, toda prestação de serviço envolve, necessariamente, a entrega de um bem. A 

mercadoria cuja titularidade se pretende transferir, por sua vez, também pode envolver a 

participação de um esforço humano. Esse contexto “[...]faz com que os ‘fatos geradores’ do 

ICMS e do ISS sejam, em muitos casos, ‘confrontantes’”.491 

Tal cenário é agravado no âmbito da economia digital, já que a utilização de bens 

intangíveis e o teor dos direitos transmitidos mediante a celebração de negócios jurídicos 

suscitam ainda mais controvérsias quanto à presença de uma prestação de serviço ou, 

eventualmente, a circulação de uma mercadoria. A intagibilização de bens e o crescente valor 

econômico da propriedade intelectual tornam cada vez mais tênue a divisão entre uma 

prestação de serviços e uma circulação de mercadoria. 

E, levando em consideração o contexto do presente trabalho, a controvérsia acerca da 

identificação de uma prestação de serviço ou circulação de mercadoria é verificada nas 

operações em que estejam presentes: (i) o arquivo digital imprimível; (ii) o programa de 

computador utilizado para sua elaboração e para o funcionamento da impressora 3D; e (iii) 

disponibilização de arquivos digitais imprimíveis e programas de computador por pessoa 

jurídica detentora de plataforma de compartilhamento. 

No que tange ao software, a controvérsia acerca das incidências tributárias tem início 

com discussões relacionadas à maneira pela qual o programa de computador é elaborado 

(software por encomenda, software padronizada e software personalizável) ou em razão do 

suporte utilizado para sua disponibilização (mídia física, download ou computação em 

nuvem). 

Com efeito, conforme destacado, nos autos do RE 176.626 foi suscitada a discussão 

sobre a incidência de ICMS ou de ISS, oportunidade em que foi inaugurada a controvérsia 

concernente à exigência dos referidos impostos sobre o programa de computador padronizado 

ou elaborado sob encomenda.  

Da leitura do acórdão é possível depreender que a Suprema Corte, embora tenha 

concluído pela ilegitimidade da incidência do ICMS sobre o licenciamento ou sobre a cessão 

do direito de uso do software sob o fundamento de que não seria possível a incidência do 

imposto sobre um bem incorpóreo, acabou por reconhecer a possibilidade da exigência do 

imposto estadual na transferência do corpus mechanicum.  

 
491 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 139. 
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Com base em tal entendimento, diversos Estados passaram a editar leis para exigir a 

cobrança do ICMS sobre a venda de programas de computador padronizados em mídia física, 

ignorando, por completo, o fato de que, mesmo em tais situações, existe um contrato de 

licenciamento ou cessão do direito de uso do software. 

Por sua vez, desde a publicação da Lei Complementar 116/2003, as atividades de 

elaboração de programas de computador e licenciamento ou cessão de direito de uso de 

programas de computação foram alçadas à condição de serviços tributáveis pelo ISS, 

encontrando previsão expressa nos subitens 1.04 e 1.05 da respectiva lista anexa. 

Em seguida, sobreveio o Convênio CONFAZ 181/2015, o qual, ao autorizar a redução 

da base de cálculo do ICMS, acabou por reconhecer, ainda que de maneira implícita, a 

incidência do imposto estadual sobre o valor da operação, relativo às operações com 

softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, 

padronizados, ainda que sejam ou possam ser adaptados, disponibilizados por qualquer meio, 

inclusive nas operações efetuadas por meio da transferência eletrônica de dados. 

Veja-se que, considerando o contexto do presente trabalho, o Convênio CONFAZ 

181/2015 não só compreende os programas de computador padronizados ou adaptáveis 

disponibilizados por qualquer meio – o que englobaria os softwares utilizados para elaboração 

do arquivo digital imprimível e para funcionamento da impressora 3D –, mas, também, o 

arquivo digital imprimível.  

Isso porque a aludida norma regulamentar estabeleceu que o imposto estadual abarca 

também os “arquivos eletrônicos e congêneres”, o que levaria à conclusão de que o arquivo 

digital imprimível estaria submetido à exigência do ICMS, independentemente da forma 

como colocado à disposição. Logo, na disponibilização de arquivos digitais imprimíveis, seja 

mediante celebração de contrato de licenciamento, seja pela transferência de sua titularidade, 

o sujeito passivo estaria obrigado ao pagamento do ICMS. 

Além disso, a depender da qualificação jurídica conferida ao arquivo digital 

imprimível, não se pode ignorar a hipótese em que seja, equivocadamente – a nosso ver, 

conforme será demonstrado adiante –, qualificado como programa de computador, hipótese 

em que sua tributação encontraria suposto fundamento nos subitens 1.04 e 1.05 da lista anexa 

à Lei Complementar 116/2003. 

Ato contínuo, foi publicada a Lei Complementar 157/2016, que alterou diversos 

dispositivos da Lei Complementar 116/2003, e, considerando o escopo do presente trabalho, 

vale destacar as seguintes mudanças relacionadas à economia digital: (i) redação mais ampla 



159 

 

 

aos subitens 1.03 e 1.04; e (ii) inclusão do subitem 1.09, todos da respectiva lista anexa à 

legislação complementar. 

Considerando a nova redação conferida aos subitens e a inclusão de novo subitem, ter-

se-ia a incidência de ISS sobre: (i) processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre 

outros formatos, e congêneres; e (ii) elaboração de programas de computadores, inclusive de 

jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o 

programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres; e (iii) 

disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por 

meio da Internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição 

de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei 

12.485/2011, sujeita ao ICMS). 

Diante das alterações promovidas pela legislação mencionada, seria possível afirmar, 

em um primeiro momento, que incidiria ISS sobre as seguintes operações no contexto da 

impressão 3D: (i) compartilhamento de arquivos digitais imprimíveis (subitem 1.03); (ii) 

elaboração de programas de computador utilizados para desenho de arquivos digitais 

imprimíveis e para funcionamento da impressora 3D (subitem 1.04); e (iii) disponibilização, 

por meio da Internet, de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao arquivo 

digital imprimível que não resultem em sua cessão definitiva (subitem 1.09). 

Contudo, a despeito das inovações trazidas com fundamento em lei complementar – o 

que encontra fundamento de validade constitucional no artigo 146, III, “a”, da Constituição 

Federal –, foi publicado o Convênio CONFAZ 106/2017, o qual estabeleceu a incidência do 

ICMS sobre as operações com bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, 

jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados, 

ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializadas por meio de transferência 

eletrônica de dados. 

Confira-se a literalidade das cláusulas que interessam ao escopo deste estudo: 

Cláusula primeira  

As operações com bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, 

jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam 

padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializados por 

meio de transferência eletrônica de dados observarão as disposições contidas neste 

convênio. 

Cláusula segunda  

As operações com os bens e mercadorias digitais de que trata este convênio, 

comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados anteriores à saída 

destinada ao consumidor final ficam isentas do ICMS. 
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Cláusula terceira  

O imposto será recolhido nas saídas internas e nas importações realizadas por meio 

de site ou de plataforma eletrônica que efetue a venda ou a disponibilização, ainda 

que por intermédio de pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante 

transferência eletrônica de dados, na unidade federada onde é domiciliado ou 

estabelecido o adquirente do bem ou mercadoria digital. 

Cláusula quarta 

 A pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a venda 

ou a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, de bens e 

mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de dados, é o contribuinte da 

operação e deverá inscrever-se nas unidades federadas em que praticar as saídas 

internas ou de importação destinadas a consumidor final, sendo facultada, a critério 

de cada unidade federada: [...] 

Mais uma vez, mero convênio foi editado na tentativa de alargar a regra-matriz de 

incidência tributária do ICMS sobre operações bens e mercadorias digitais, os quais, à luz da 

redação das cláusulas supratranscritas e do escopo desta pesquisa, compreenderiam tanto os 

arquivos digitais imprimíveis (na categoria de “arquivos eletrônicos e congêneres”) quanto os 

programas de computador utilizados para elaboração do arquivo digital imprimível e 

funcionamento da impressora 3D. Diz-se “alargar”, pois, de acordo com o referido Convênio, 

a incidência do ICMS poderia abranger operações que impliquem a mera cessão ou 

disponibilização do bem, e, consoante demonstrado nos subtópicos anteriores, partimos da 

premissa de que a incidência do imposto estadual somente pode ocorrer sobre operações que 

resultem na transferência de propriedade da mercadoria. 

Além disso, a Cláusula Quarta do referido Convênio produz impacto severo no 

contexto deste trabalho: acabaria por exigir o pagamento do ICMS da pessoa jurídica 

detentora da plataforma de compartilhamento de arquivos digitais imprimíveis, bem como a 

pessoa jurídica proprietária de plataforma que viabiliza a disponibilização de programas de 

computador para elaboração do arquivo digital imprimível e para funcionamento da 

impressora 3D.  

E, diante da redação adotada, a Cláusula Quarta não esclarece se a pessoa jurídica 

detentora da plataforma de compartilhamento será contribuinte nas hipóteses em que seja 

efetiva proprietária dos bens e mercadorias digitais ou pelo simples fato de ser detentora da 

plataforma, independentemente de ter direitos relativos à propriedade intelectual subjacente a 

tais bens e mercadorias digitais. 

Portanto, além de incluir as operações com arquivos digitais imprimíveis e programas 

de computador na regra-matriz de incidência tributária do ICMS, o aludido convênio exige 

que o imposto seja pago por pessoa jurídica que, eventualmente, sequer é detentora de direitos 

relativos aos referidos bens disponibilizados em sua plataforma. 



161 

 

 

A questão torna-se ainda mais complexa quando se verifica que o Estado de São Paulo 

editou a Decisão Normativa CAT 4/2017, reconhecendo que há incidência do ICMS nas 

operações com softwares, programas, aplicativos, arquivos eletrônicos e jogos eletrônicos, 

padronizados, ainda que sejam ou possam ser adaptados, independentemente da forma como 

são comercializados. 

Para tanto, o Estado de São Paulo partiu da premissa de que  

[...] no que se refere à forma de comercialização, os softwares não personalizados 

podem ter suas cópias distribuídas em larga escala por meio físico ou serem 

negociados em meio digital, tanto por download como por streaming (utilização do 

software “na nuvem”). Essa alteração, no entanto, não tem o condão de 

descaracterizar a natureza de produto desse tipo de software (mercadoria). A 

circunstância de o adquirente instalar o software (de loja física ou virtual) em sua 

máquina (download) ou utilizá-lo “na nuvem” por meio de internet (streaming) não 

descaracteriza a natureza jurídica da operação como comercialização de software 

pronto. 

Ou seja, para o Estado de São Paulo, independentemente do método utilizado para sua 

disponibilização, todas as operações com software padronizado, ainda que sejam ou possam 

ser adaptados, estão submetidas à incidência do ICMS. 

De acordo com o Estado de São Paulo, está sujeito ao ISS apenas o desenvolvimento 

de software sob encomenda, isto é, os programas de computador elaborados de forma 

personalizada. Ainda que não conste expressamente na referida decisão normativa, tal 

entendimento, eventualmente, também poderia ser estendido aos arquivos digitais 

imprimíveis elaborados de forma personalizada. 

Em contrapartida, o Município de São Paulo também editou ato normativo (Parecer 

Normativo SF 1/2017), oportunidade em que externou entendimento no sentido de que: (i) o 

licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, por meio de suporte 

físico ou por transferência eletrônica de dados (download de software), ou quando instalados 

em servidor externo (Software as a Service – SaaS), enquadra-se no subitem 1.05 da lista de 

serviços; e (ii) o enquadramento adotado independe de o software ter sido programado ou 

adaptado para atender à necessidade específica do tomador (software por encomenda) ou ser 

padronizado (software de prateleira ou off the shelf). 

Para o Município de São Paulo, portanto, é irrelevante a forma de disponibilização do 

software (mídia fisca, download ou computação em nuvem), bem como o tipo de software 

objeto da operação (padronizado, por encomenda ou customizável), sendo necessário, apenas, 

verificar, para incidência do ISS, se o negócio jurídico celebrado entre as partes veicula uma 

licença ou cessão do direito de uso do software. 
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Diante do cenário supraexposto, é possível concluir que o conflito de competência 

tributária entre ICMS e ISS492, considerando o escopo do presente trabalho, decorre do fato de 

que existem legislação e atos normativos que poderiam levar à conclusão pela incidência de 

ambos os impostos nas operações em que estejam presentes: (i) o arquivo digital imprimível; 

(ii) o programa de computador utilizado para sua elaboração e para o funcionamento da 

impressora 3D; e (iii) a disponibilização de arquivos digitais imprimíveis e programas de 

computador por pessoa jurídica detentora de plataforma de compartilhamento. 

Ademais, especificamente no tocante ao arquivo digital imprimível, a controvérsia 

reside também na sua qualificação jurídica. Isso porque, caso os Municípios entendam que se 

trata de programa de computador, seriam aplicados os subitens da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 que cuidam da tributação de ISS sobre elaboração e licenciamento 

de uso programas de computador. Os Estados, por sua vez, aplicariam a legislação e atos 

normativos que tratam da incidência de ICMS sobre operações de circulação de programas de 

computador, independentemente de como são disponibilizados. 

Assim, uma vez constatada a possível exigência tributária de ISS e ICMS sobre tais 

operações, é importante verificar os possíveis métodos para solução do conflito de 

competência tributária para, em seguida, concluir sobre qual imposto é passível de ser 

cobrado nas operações objeto do presente trabalho. 

 

2.7.2. Conflitos de competência tributária entre ISS, ICMS e IPI: o objeto fabricado 

mediante a utilização de impressora 3D 

 

Com relação aos conflitos de competência tributária entre ISS e IPI, as operações que 

suscitam maiores controvérsias quanto à delimitação das incidências tributárias dizem 

respeito às circunstâncias em que se verifica a denominada industrialização por encomenda, 

situações em que uma pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica para realização de 

 
492 Não se desconhece que existem manifestações da Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhecendo a 

incidência de IPI nas situações em que o software é disponibilizado em mídia física, sob o fundamento de que a 

“gravação de software em mídica” seria qualificada como operação de industrialização. Assim, para a União, a 

disponibilização de software em mídia física atrairia a incidencia do IPI sobre o valor do suporte físico destacado 

no documento fiscal (nesse sentido: Solução de Consulta Disit 337/2004). Se o software é disponibilizado sem o 

uso de mídia física, tal como ocorre no download, a União reconhece que não há incidencia do IPI (nesse 

sentido: Soluções de Consulta Disit 227/2006, 149/2013 e Solução de Consulta Diana 77/2013). A nosso ver, a 

União adota critério equivocada para entender pela incidência de IPI sobre as operações com software, qual seja, 

existência ou não de suporte físico. Conforme premissa fixada no presente trabalho, o suporte físico é irrelevante 

para a qualificação jurídica, de modo que a delimitação das incidências tributárias deve partir de duas premissas: 

(i) qualificação jurídica do fato; e (ii) teor dos direitos transmitidos relativos à propriedade intelectual subjacente 

ao software. Assim, a delimitação das incidências tributárias no presente trabalho também permitirá concluir 

pelo equívoco quanto ao critério adotado pela União para incidência do IPI sobre as operações com software. 
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processos de industrialização, mediante a remessa de matéria-prima e produtos 

intermediários.493 

E, no contexto do presente trabalho, a industrialização por encomenda é passível de 

verificação nas operações com o objeto fabricado mediante a utilização de impressora 3D. 

Sob a perspectiva histórica, o IPI surgiu com a Emenda Constitucional 18 da Reforma 

de 1965, a qual não indicou um possível conflito entre o referido imposto e o ISS, limitando-

se a sugerir que o conflito seria verificável apenas entre ISS e ICMS. 

Ato contínuo, sobreveio o Decreto-lei 406/1968, cujo preâmbulo ficou silente quanto à 

incidência do IPI, limitando-se a consignar que o aludido decreto estabelece “normas gerais 

de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza”. 

Diante da redação conferida ao preâmbulo do Decreto-lei 406/1968, a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil editou o Parecer Normativo 253/1970, oportunidade em que 

externou seu entendimento no sentido de que o referido decreto-lei seria aplicável apenas para 

dirimir conflitos entre ISS e ICMS, de modo que não alcançaria a incidência do IPI. Portanto, 

de acordo com o entendimento manifestado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a 

incidência do ISS não impediria a exigência concomitante do IPI, o que, em síntese, teria 

como fundamento:  

(i) Primeiramente, esse diploma legal, conforme sua ementa, “estabelece normas 

gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e serviços de qualquer natureza”. Restrito, pois, ao ICM e 

ISS; e (ii) De acordo com o dispositivo no artigo 89 desse Decreto-lei o ISS tem 

como fato gerador a prestação de serviço constante de uma lista anexa, declarando o 

§ 19 do citado artigo: “os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao 

imposto previsto neste artigo”, (omissis), evidentemente no sentido de excluir o 

ICM, que é o outro imposto regulado no referido Decreto-lei. Não assim o IPI ou 

outros tributos federais. 

Em termos pragmáticos, não existiam muitos conflitos de competência tributária entre 

ISS e IPI naquela época. Isso porque os itens 71 a 75 do Decreto-lei 406/1968, com a redação 

pela Lei Complementar 56/1987, que tratavam de atividades que se confundiam com o 

conceito de industrialização para fins de IPI, ressalvavam expressamente que a incidência do 

 
493 Sobre o conceito de industrialização por encomenda, confira-se o entendimento de Clélio Chiesa: “a 

expressão ‘industrialização por encomenda’ pode ser utilizada em pelo menos três sentidos diferentes: a) 

primeiro, alguém, precisando de um bem que atenda a determinadas especificações, como é o caso dos 

elevadores, contrata uma empresa para confeccioná-lo; b) segundo, um fabricante contrata outro para que lhe 

forneça produtos que utiliza na produção de seus bens, entregando-lhe o material necessário para a confecção do 

produto; c) terceiro, compreende a mesma situação anterior, porém sem o fornecimento do material” 

(Industrialização sob encomenda – incidência de ISS, IPI, ICMS ou nenhum desses impostos?. In: ROCHA, 

Valdir Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2005. p. 68). 
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ISS se daria nas hipóteses em que o bem fosse destinado ao usuário final ou, ainda, desde que 

não fossem voltados à industrialização ou comercialização.494  

Além disso, o artigo 8.º do Decreto-lei 406/1968 permitia concluir pela incidência 

exclusiva do ISS sobre os serviços previstos na lista, haja vista a redação conferida ao 

mencionado dispositivo: “os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto 

previsto neste artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadoria”. 

Ademais, o artigo 25 da Constituição Federal de 1967, ao outorgar competência 

tributária aos Municípios para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, delimitou 

expressamente a competência no sentido de que tais serviços seriam aqueles “não 

compreendidos na competência tributária da União ou dos Estados, definidos em lei 

complementar”. Portanto, a própria norma constitucional atributiva de competência tributária 

estabelecia expressamente que, sobre os serviços tributáveis pelo ISS, não haveria 

sobreposição do IPI e do ICMS. 

Ocorre que sobreveio a Lei Complementar 116/2003, a qual revogou o Decreto-lei 

406/1968, oportunidade em que introduziu novos itens para atividades que podem se 

constituir também como critério-material da regra matriz de incidência tributária do IPI, 

resultando em um acirramento do conflito de competência tributária. 

Com efeito, os subitens 14.01 a 14.05 da lista anexa à referida lei complementar, ao 

estabelecer a incidência do ISS sobre atividades que tocam o conceito de industrialização para 

fins de incidência do IPI, não fizeram qualquer ressalva no sentido de que a exigência 

somente seria possível nos casos de destino do bem ao usuário final ou desde que não fossem 

voltados à industrialização ou comercialização.  

Portanto, diferentemente da redação adotada para os itens 71 a 75 do Decreto-lei 

406/1968, os subitens 14.01 a 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 não fazem 

qualquer ressalva quanto à incidência do ISS, o que levaria à conclusão de que o critério de 

destinação ao usuário final ou posterior industrialização ou comercialização para exigência do 

 
494 Confira-se a redação dos subitens mencionados, em que consta ora a expressão “para o usuário final”, ora 

“não destinados à industrialização ou comercialização”: 

“71. Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final; 

72. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 

galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à 

industrialização ou comercialização; 

73. Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final do objeto lustrado; 

74. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, 

exclusivamente com material por ele fornecido; 

75. Montagem industrial, prestado ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido”. 
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imposto municipal foi abandonado quando da publicação da novel legislação.495 Em verdade, 

o subitem 14.05 da lista anexa vai além, estabelecendo que a incidência do ISS se dá sobre as 

atividades listadas com relação a “objetos quaisquer”, o que abrangeria tanto aqueles 

destinados ao usuário final quanto àqueles inseridos em uma cadeia de industrialização e 

comercialização.496 

Confira-se o quadro a tabela a seguir, em que é possível comparar a redação dos 

subitens 14.01 a 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 e o conceito de 

industrialização previsto no artigo 4.º do Decreto 7.212/2010: 

 

Quadro 1 – Redação dos subitens 14.01 a 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 e o 

conceito de industrialização previsto no artigo 4.º do Decreto 7.212/2010 
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, 

carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 

manutenção e conservação de máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de 

qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, 

que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02 – Assistência técnica. 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto 

peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 

ICMS). 

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

14.05 – Restauração, recondicionamento, 

acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 

secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 

corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, 

polimento e congêneres de objetos quaisquer.  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 157, de 

Art. 4.º Caracteriza industrialização qualquer 

operação que modifique a natureza, o funcionamento, 

o acabamento, a apresentação ou a finalidade do 

produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como 

( Lei n.º 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, 

e Lei n.º 4.502, de 1964, art. 3.º, parágrafo único.) : 

I – a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos 

intermediários, importe na obtenção de espécie nova 

(transformação); 

II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de 

qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, 

o acabamento ou a aparência do produto 

(beneficiamento); 

III – a que consista na reunião de produtos, peças ou 

partes e de que resulte um novo produto ou unidade 

autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal 

(montagem); 

 
495 Veja-se a redação dos subitens 14.01 a 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, já com as 

alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016, in verbis: 

“14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 

manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer 

objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02 – Assistência técnica. 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, 

tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e 

congêneres de objetos quaisquer.  (Redação dada pela Lei Complementar n.º 157, de 2016.)” 
496 Nesse sentido, confira-se: “Assim, quer-nos parecer que a definição da materialidade do ISS deve ser 

identificada a partir da coincidência do objeto contratado com a definição da atividade prevista na Lei 

Complementar nº 116/2003, independentemente de os negócios jurídicos terem sido celebrados entre prestadores 

de serviços com consumidores finais, com comerciantes e/ou industriais que têm finalidade empresarial. Dessa 

forma, é de se concluir que o custo da cadeia produtiva já foi elemento material da hipótese de incidência do ISS 

para os serviços de ‘restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 

secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres’, mas, 

com a vigência da Lei Complementar nº 116/2003, não há mais fundamento jurídico no atual Sistema 

Constitucional Tributário para obstar a tributação desses serviços pelos Municípios, assim como não vemos a 

possibilidade jurídica de sustentar a inconstitucionalidade na sua nova definição” (cf. SAIKI, Silvio Luís de 

Camargo. A posição do STF e a industrialização por encomenda em relação ao ISS. In: MACEDO, Alberto 

(coord.); CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes (coord.). Tributação Indireta Empresarial: indústria, comércio 

e serviços. São Paulo: Quartier Latin, 2016. p. 780). 



166 

 

 

2016.) IV – a que importe em alterar a apresentação do 

produto, pela colocação da embalagem, ainda que em 

substituição da original, salvo quando a embalagem 

colocada se destine apenas ao transporte da 

mercadoria (acondicionamento ou 

reacondicionamento); ou 

V – a que, exercida sobre produto usado ou parte 

remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, 

renove ou restaure o produto para utilização 

(renovação ou recondicionamento). 

Parágrafo único.  São irrelevantes, para caracterizar a 

operação como industrialização, o processo utilizado 

para obtenção do produto e a localização e condições 

das instalações ou equipamentos empregados. 

 

 

Ademais, ao outorgar competência tributária aos Municípios, o artigo 156, III, da 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu que somente os serviços “não compreendidos no 

artigo 155, II” – isto é, não incluídos na competência tributária dos Estados, restando silente 

com relação à competência tributária da União. Verifica-se que, diferentemente da 

Constituição Federal de 1967, a atual norma constitucional de competência tributária para 

instituição do ISS restringiu-se apenas a estabelecer que não seria possível a sobreposição 

com o ISS, nada prevendo sobre a incidência do IPI. 

Vale destacar, ainda, que o entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal 

no Parecer Normativo 253/1970 foi reiterado no Parecer Normativo 83/1977 e, após o 

advento da Lei Complementar 116/2003, pelo Parecer Normativo 18/2013, o qual estabelece 

expressamente que  

[...] mesmo que uma operação esteja prevista na lista de serviços anexa à Lei 

Complementar n.º 116, de 2003, caso ela se enquadre em uma das modalidades de 

industrialização previstas no art. 4.º do Decreto n.º 7.212, de 15 de junho de 2010, 

Regulamento do IPI, haverá incidência do IPI com relação a essa operação 

(RIPI/2010, art. 2.º), observadas, ainda, as exclusões do conceito de industrialização 

constantes do art. 5.º do RIPI/2010. 

Assim, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil,  

[...] o fato de serviços constarem da lista anexa ao Decreto-lei n.º 406, de 31 de 

dezembro de 1968, ou à Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003, é 

irrelevante para determinar a não incidência do IPI, caso tais serviços se 

caracterizem como operações de industrialização.497  

 
497 Trata-se de entendimento reiteradamente adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme se 

verifica, a título exemplificativo, dos seguintes atos normativos: Solução de Consulta Diana/SRRF08 44/2013; 

Solução de Consulta Disit/SRRF06 27/2013; Solução de Consulta Disit/SRRF08 273/2012; Solução de Consulta 

Disit/SRRF10 37/2003; Solução de Consulta Disit/SRRF10 350/2004. 
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De acordo com a Secretaria da Receita Federal, a não incidência do IPI está atrelada à 

não subsunção do fato ao critério-material da regra matriz de incidência do imposto, e não se 

tal fato também é previsto na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 como serviço 

tributável pelo ISS. Portanto, a incidência do ISS não exclui a incidência do IPI sobre fato que 

se constitui como industrialização e também encontra previsão na lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003. 

A questão é ainda mais controvertida quando se verifica que, em que pesem as 

disposições da Lei Complementar 116/2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil já 

externou posicionamento acerca das operações realizadas com impressora 3D. 

Com efeito, consoante destacado, a Secretaria da Receita Federal do Brasil exarou a 

Solução de Consulta Costi 97/2019, oportunidade em que, ao definir a atividade de impressão 

3D,498 entendeu que se estaria diante de uma operação de industrialização na modalidade de 

transformação, de modo que o estabelecimento que executar essa operação, desde que resulte 

em produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento, seria considerado contribuinte do 

IPI, devendo submetê-lo à incidência do imposto quando da saída de seu estabelecimento. 

Sem prejuízo do conflito de competência tributária entre ISS e IPI, não se pode ignorar 

a existência de fundamentos para incidência do ICMS, o que, inclusive, já foi reconhecido 

pelo Distrito Federal na Solução de Consulta COTRI 5, de 06.04.2017.  

No referido ato normativo, o Distrito Federal entendeu pela incidência de ICMS sobre 

as operações de circulação de bens impressos em impressoras 3D, sob o fundamento de que 

os negócios jurídicos que versem sobre a venda de bens impressos se enquadram como 

operações de circulação de mercadorias.  

No entanto, sendo exigível o pagamento de ICMS, surgem dúvidas quanto à 

legitimidade da incidência do ISS, na medida em que se está diante de tributos que se excluem 

mutuamente, isto é, se uma operação é qualificada como circulação de mercadoria, não 

poderia ser alçada à condição de serviços tributáveis pelo imposto municipal. 

Diante do exposto, fato é que, atualmente, existem fundamentos e posicionamentos 

dos entes federativos no sentido de que as operações com bens impressos mediante a 

utilização de impressora 3D estariam submetidas, igualmente, à incidência do ISS, do ICMS e 

do IPI. 

 
498 De acordo com o conceito adotado na solução de consulta mencionada, a atividade de impressão 3D seria 

aquela que se utiliza de equipamentos para a produção de modelos tridimensionais físicos (prototipagem rápida) 

a partir de modelos virtuais, que operam em câmaras fechadas, por meio de tecnologia de deposição de 

filamentos termoplásticos fundidos, empregando um tipo de material ou mais, mediante deposição de camadas. 
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Nesse cenário, surgem os seguintes questionamentos: dentre ISS, ICMS e IPI, qual 

imposto incide sobre operações de industrialização por encomenda? É legítima a incidência 

concomitante de ISS, ICMS e IPI sobre operações de industrialização por encomenda?  

No contexto do presente trabalho, tal questionamento é representado pelas seguintes 

perguntas: dentre ISS, ICMS e IPI, qual imposto incide sobre operações de impressão de 

objetos por encomenda a partir de um arquivo imprimível e mediante a utilização de 

impressora 3D? É legítima a incidência concomitante de ISS, ICMS e IPI sobre operações de 

impressão de objetos por encomenda a partir de um arquivo imprimível e mediante a 

utilização de impressora 3D? 

 

2.7.3. Possíveis métodos para solução dos conflitos de competência tributária e o método 

eleito para delimitação das incidências tributárias nas operações no contexto da impressão 

3D 

 

À luz dos conflitos de competência tributária supraexpostos, surge a controvérsia 

acerca dos possíveis métodos para sua solução, de modo a delimitar a correta incidência 

tributária sobre as operações. 

Para os fins do presente trabalho, entendemos que a solução dos conflitos de 

competência tributária deve partir, necessariamente, de três premissas. Em primeiro lugar, a 

aplicação das normas tributárias deverá levar em consideração a qualificação jurídica dos 

elementos que integram as operações com impressão 3D.  

Em segundo lugar, deve ser analisada a qualificação jurídica dos negócios jurídicos 

que tenham como objeto a transferência, total ou parcial, de direitos relativos a algum dos 

elementos utilizados em tais operações, os quais, no presente caso, são o objeto impresso, o 

arquivo digital imprimível e o programa de computador empregado para elaboração do 

arquivo digital imprimível ou para funcionamento da impressora 3D. Por fim, a premissa para 

solução dos conflitos de competência consiste no respeito aos tipos constitucionais usados 

para outorga da competência tributária e a delimitação do critério material da regra-matriz de 

incidência tributária dos impostos analisados. 

Partindo de tais premissas, passa-se a responder ao seguinte questionamento: qual(is) 

o(s) método(s) para solução de conflitos de competência tributária entre ISS, ICMS e IPI? 
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Ao analisar a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema, Ricardo Anderle499 concluiu que os seguintes 

métodos são utilizados para solução de conflitos de competência tributária entre ISS, ICMS e 

IPI: (i) obrigação de fazer e dar; (ii) atividade-meio e atividade-fim; (iii) encomenda e 

personalização; (iv) destinação do produto; (v) lei complementar; (vi) preponderância 

qualitativa e quantitativa; (vii) preponderância funcional da utilidade fornecida; (viii) 

classificação econômica de bem material e imaterial; (ix) especificação do bem produzido; (x) 

pessoalidade; (xi) princípio da razoabilidade, finalidade e grau de particularização; (xii) 

propriedade dos materiais inerentes à operação; (xiii) industrialização do produto; (xiv) 

quantidade de bens produzidos; (xv) esforço pessoal no processo produtivo. 

E, ao analisar a evolução da jurisprudência sobre o tema, Ricardo Anderle500 concluiu 

que não há uniformidade na adoção de critérios para solução de conflitos de competência 

tributária pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 

existindo, inclusive, ainda que em menor grau, divergência de critérios para solução de 

conflitos verificados no mesmo segmento econômico: 

Primeiramente, a principal conclusão: estamos convictos de que não há na 

jurisprudência do STF e do STJ, essencialmente sob a ótica dos critérios decisórios 

pesquisados, soluções sistematizadas para os conflitos entre os impostos estudados. 

Como consequência direta, cremos que o contexto pragmático aponta para a 

insegurança jurídica e a potencialização de disputas judiciais. 

Essa situação problemática atinge os conflitos de competência em geral, embora 

mais fortemente aqueles referentes a determinadas atividades econômicas como, por 

exemplo, a de composição gráfica. Paralelamente, notamos que a variação dos 

critérios é menor se considerada em relação ao grupo de julgados segregados sobre 

cada atividade econômica, o que minimiza o grau de incerteza. 

Em nossa análise, a ausência de soluções sistematizadas é entendida como o uso de 

critérios decisórios diversos e de forma desordenada, sem a eleição de uma linha 

diretiva para a resolução dos conflitos de competência em geral que, apesar da 

diversificação na natureza das atividades econômicas que envolvem as lides, acabam 

por se referir ao mesmos impostos. Aliás, a aplicação desses critérios varia até sobre 

a mesma atividade (principalmente na composição gráfica e beneficiamento e afins), 

no mesmo tribunal e na mesma turma do órgão julgador.501 

Portanto, sob a perspectiva pragmática, não se tem segurança jurídica quanto aos 

critérios que podem ser adotados para solução de conflitos de competência tributária nas 

operações no contexto da impressão 3D. Ademais, diante da diversidade de critérios e da 

ausência de uniformidade na sua adoção pela jurisprudência – inclusive na mesma turma de 

cada Tribunal –, não é possível estabelecer um prognóstico ou eventual tendência caso os 

 
499 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 157-196. 
500 De acordo com o referido autor, teriam sido analisados 789 precedentes entre os períodos de 1969 a setembro 

de 2015. 
501 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 234-235. 
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Tribunais Superiores sejam instados a se manifestar acerca dos tributos incidentes nas 

operações que envolvem a tecnologia da impressão 3D. 

A ausência de uniformidade da jurisprudência também não se coaduna com a 

legislação processual, na medida em que o artigo 926 do Código de Processo Civil estabelece 

que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

De fato, a análise dos precedentes sobre a matéria permite concluir, justamente, o contrário, 

isto é, a jurisprudência que trata da solução de conflitos de competência tributária não é 

uniforme, sendo instável e incoerente. 

O cenário de incerteza não afeta apenas o sujeito passivo, mas também os próprios 

entes federativos, na medida em que, se a tributação excessiva resulta em efeitos distorcivos 

na economia, a ausência de critérios objetivos para solução de conflitos de competência 

tributária em operações atípicas prejudica a arrecadação de tributos.  

De fato, a “tributação pode gerar estagnação ou mesmo recessão econômica, 

impedindo o desenvolvimento de uma Nação”502. Por outro lado, também não se ignora que a 

tributação é relevante fonte de custeio do Estado para implementação de políticas públicas 

essenciais para a manutenção da sociedade e, por via de consequência, desenvolvimento da 

economia. 

Logo, perdem o sujeito passivo e os entes federativos, visto que o primeiro não tem 

segurança para desenvolvimento de seu modelo de negócio, enquanto o segundo carece de 

recursos para sua manutenção e implementação de políticas públicas. 

A ausência de critérios objetivos para solução de conflitos de competência tributária, a 

instabilidade na adoção de critérios pela jurisprudência e a edição de atos normativos pelos 

diferentes entes federativos na tentativa de submeter o fato à sua competência tributária 

resultam, invariavelmente, no aumento do contencioso tributário. De fato, mais importante 

que a carga tributária suportada pelo sujeito passivo, é a certeza acerca dos tributos 

efetivamente devidos sobre suas atividades. 

A título de exemplo, veja-se o relatório produzido pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional a respeito do estoque de débitos pendentes e do índice de êxito na cobrança da 

dívida ativa da União.503 De acordo com o referido relatório, o estoque de débitos para o ano 

 
502 CARVALHO, Cristiano. O Conflito entre Contribuintes e o Estado na Busca do Crédito Tributário: Uma 

Visão pela Análise Econômica do Direito. In: BOSSA, Gisele Barra (coord.) [et al.]. Medidas de redução do 

contencioso tributário e o CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo administrativo e 

judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017. p. 60-61. 
503 O relatório pode ser consultado no seguinte link: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/acesso-a-

informacao/institucional/pgfn-em-numeros-2014/pgfn-em-numeros-2020. Acesso em: 16 ago. 2020. 
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de 2019 era de R$ 2,436 trilhões, dos quais: (i) 53,23% são classificados como créditos 

irrecuperáveis (devedor rating “D”); e (ii) 72,9% correspondem a débitos não previdenciários. 

Do total de R$ 2,436 trilhões, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional indica que 

foram recuperados aproximadamente R$ 24,4 bilhões, sendo importante destacar que somente 

29,15% corresponde à utilização de execução forçada, e a concessão de benefícios fiscais, a 

utilização do Cadin e do protesto representam, respectivamente, 36,99%, 5,03% e 5,29%.  

Nota-se, portanto, a importância da existência de critérios objetivos para solução de 

conflitos tributários, na medida em que as controvérsias sobre as incidências tributárias 

resultam, invariavelmente, no agravamento do cenário das contas públicas. E, embora os 

litígios tributários sejam submetidos à apreciação do Poder Judiciário com o objetivo de 

serem solucionados, a análise da jurisprudência permite concluir que, em verdade, não existe 

segurança quanto à solução a ser aplicada aos casos, seja pela ausência de uniformidade da 

jurisprudência acerca dos elementos passíveis de aplicação para casos que envolvem, 

inclusive, a mesma atividade econômica, seja pela impossibilidade de estabelecer um 

prognóstico com relação a futuros casos. 

Diante do exposto, pergunta-se: qual o melhor método para solução de conflitos de 

competência tributária entre o ISS, o ICMS e o IPI? Para os fins do presente trabalho, 

entendemos que o melhor método consiste na utilização da lei complementar como norma que 

encontra fundamento de validade na Constituição Federal. 

Com efeito, entendemos que o artigo 146 da Constituição Federal confere três 

atribuições à lei complementar,504 quais sejam: (i) dispor sobre conflitos de competência, em 

 
504 Quanto à aplicabilidade das normas gerais de direito tributário, existe embate doutrinário quanto às funções 

da lei complementar, qual seja a divergência entre a teoria dicotômica e tricotômica. Para a corrente tricotômica, 

a lei complementar tem três funções, a saber: dispor sobre conflitos de competência; regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar; e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Para a 

corrente dicotómica, a lei complementar somente pode estabelecer normas gerais de direito tributário. Estas 

poderão versar sobre limitação ao poder de tributar e dispor sobre conflitos de competência. Acerca do tema: 

“Não nos olvidemos que Paulo de Barros Carvalho adota a corrente que denominaremos no presente trabalho de 

‘atômica’, ou seja, que preconiza a função única de normas gerais de direito tributário – a de instituir normas 

gerais de direito tributário, repartindo-se esta em dispor sobre conflitos de competência e limitações 

constitucionais ao poder de tributar –, mas o viés ‘tricotômico’, acima disposto, foi o que preponderou na esfera 

pragmática da nossa língua do direito, como já se infere da própria Súmula Vinculante n.º 08, anteriormente 

citada. Partamos, portanto, no presente trabalho, com essa função ampla das normas gerais de direito tributário” 

(cf. MCNAUGHTON, Charles William. Hierarquia e sistema tributário. São Paulo: Quarteir Latin, 2011. p. 

286-287). Portanto, para a corrente dicotômica, a lei complementar nacional em direito tributário deve se 

restringir a uma única função, que é a de instituir normas gerais de direito tributário. Estas normas gerais de 

direito tributário teriam a função de disciplinar conflitos de competência e regular limitações constitucionais ao 

poder de tributar. Isso porque: “[...] inspirados pelo princípio da autonomia dos Entes Tributantes e do pacto 

federativo, esses juristas não vislumbram a possibilidade de que às normas gerais de direito tributário fosse 

outorgado um campo material tão vago e largo a ponto de comprometer a própria autonomia dos Entes 

Tributantes” (Idem, p. 300). Pela corrente dicotômica, portanto, “[...] às normas gerais de direito tributário 

poucas funções caberiam. Afinal, se da Constituição da República já se inferem os principais elementos da regra-
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matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (ii) regular as 

limitações constitucionais ao poder de tributar; e (iii) estabelecer normas gerais em matéria de 

legislação tributária. Logo, por expressa previsão constitucional, a aplicação da legislação 

complementar de regência é o método especificamente concebido para dirimir conflitos de 

competência tributária.  

Assim, embora não se possa afirmar, categoricamente, que a lei complementar seja o 

instrumento perfeito para solução de conflitos de competência tributária, fato é que se trata do 

elemento dotado de maior objetividade, na medida em que sua utilização para tal finalidade 

encontra previsão expressa na Constituição Federal. Entendemos que a preferência por um 

critério objetivo (lei complementar) se aproxima, com maior intensidade, dos ideais de 

segurança jurídica e isonomia almejados por um ordenamento jurídico, afastando-se, por 

conseguinte, do uso de critérios subjetivos sem respaldo na Constituição Federal ou na 

legislação, cuja análise pragmática demonstra, ainda, que são aplicados sem qualquer tipo de 

uniformidade pelo Poder Judiciário. 

Nesse sentido, é a lição de Ricardo Anderle,505 nos seguintes termos: 

O critério da lei complementar não é infalível, mas é o mais adequado a assegurar a 

preservação do sobreprincípio da segurança jurídica, reduzindo-se sensivelmente a 

margem de subjetividade que é dada pela aplicação dos demais critérios estudados. 

A regra precisa ser invertida. Somente nos casos em que a lei complementar não for 

suficiente ou que se mostrar, flagrantemente, inconstitucional, é que podemos 

perseguir outros critérios. 

Concordamos com o mencionado autor no tocante aos principais fundamentos para 

empregar a lei complementar nas situações em que se verificam conflitos de competência 

tributária, quais sejam: (i) a Constituição Federal utiliza tipos, e não conceitos; (ii) o 

legislador constituinte não é perfeito, de modo que é possível a existência de conflitos de 

competência tributária; (iii) delegação expressa à lei complementar; (iv) a lei complementar 

 
matriz de incidência e os princípios ínsitos à tributação, quase nada restaria ao legislador complementar” (Idem, 

p. 280-281). Por outro lado, com base na corrente tricotômica, é possível dizer, em sentido contrário, que as 

normas gerais podem inovar no ordenamento jurídico, ao dispor sobre obrigação, crédito, prescrição, decadência, 

por exemplo, pois as “normas superiores perdem qualquer sentido sem a possibilidade de positivação por normas 

inferiores: umas dependem das outras, para que o direito prossiga em seu caminhar rumo às condutas” (Idem, p. 

282). No que tange ao significado da expressão normas gerais de direito tributário, a corrente dicotômica afirma 

que as normas gerais de direito tributário devem ser entendidas como as regras que instituem limitações 

constitucionais ao poder de tributar e regulam conflitos de competência. Para a corrente tricotômica, a expressão 

normas gerais de direito tributário teria significado amplo, de modo que, “com exceção desses casos (instituir 

tributos, isenções e benefícios nos casos não diretamente delegados pela Lei Maior), o legislador nacional tem 

amplas possibilidades de tratar sobre matéria tributária, conforme se infere da própria dicção do artigo 146 da 

Constituição da República”, de modo que as normas gerais teriam limites relativos de “uma norma em relação à 

outra” (Idem, p. 286-287). 
505 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 274. 
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editada nesse contexto assume feição nacional, e não apenas da União; (v) segurança jurídica 

e isonomia; (vi) a legislação complementar está limitada aos tipos constitucionais; (vii) 

auxilia na formação de jurisprudência íntegra e coerente.506 

Dessa forma, à luz das premissas fixadas no presente subtópico, passamos a expor 

nossas considerações acerca da solução dos conflitos de competência tributária verificados 

entre ISS, ICMS e IPI. Em primeiro lugar, analisaremos a solução dos conflitos de 

competência tributária ocorridos entre ISS e ICMS. 

 

2.7.4. Aplicação do método eleito para solução do conflito de competência tributária entre 

ICMS e ISS nas operações no contexto da impressão 3D 

 

Consoante destacado, a primeira etapa do processo de construção de uma solução para 

o conflito de competência verificado no caso concreto consiste na delimitação do critério 

material da regra-matriz de incidência tributária. 

O critério material da regra-matriz de incidência tributária do ICMS é a celebração de 

negócios jurídicos (“operações”) que resultem na transferência de titularidade (“circulação”) 

de bens móveis corpóreos ou incorpóreos passíveis de valoração econômica e destinados à 

mercancia/ao comércio. 

Por sua vez, o critério material da regra-matriz de incidência tributária do ISS é a 

celebração de um negócio jurídico que tenha como objetivo o oferecimento de uma utilidade a 

outrem, obtida pelo exercício de atividades materiais ou imateriais realizadas com 

habitualidade e intuito de lucro, as quais podem estar atreladas ou não à entrega de bens, 

desde que tais atividades se encontrem fora do âmbito de incidência do ICMS e do IOF e 

encontrem previsão expressa na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, sendo possível a 

interpretação extensiva dos subitens para abarcar serviços congêneres. 

A Lei Complementar 116/2003, por sua vez, além de estabelecer disposições sobre o 

ISS, determina as situações em que haverá incidência do ICMS de maneira exclusiva ou 

concomitante com o imposto municipal. Assim, a referida lei complementar possui duas 

funções: “(i) define os serviços tributáveis pelo ISS; (ii) afasta ou não (quando houver 

ressalva) a incidência do ICMS na atividade em questão”.507 

Com efeito, o artigo 1.º, § 2.º, da Lei Complementar 116/2003 dispõe que, ressalvadas 

as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao 

 
506 Idem, p. 275-292. 
507 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 311. 
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ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias, ou seja, no tocante aos 

serviços previstos na lista anexa à referida lei complementar, somente haverá incidência do 

imposto estadual quando a legislação assim o determinar de maneira expressa. 

O artigo 2.º, IV e V, da Lei Complementar 87/1996, por sua vez, ao delimitar a 

incidência do ICMS, também estabeleceu métodos para solução de conflitos de competência 

tributária, nos seguintes termos: (i) incidência do ICMS sobre fornecimento de mercadorias 

com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; e 

(ii) incidência do ICMS sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços 

sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei 

complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. 

Com base nos métodos descritos até o momento, entendemos ser possível concluir que 

os conflitos de competência tributária entre ISS e ICMS serão solucionados da seguinte 

forma: 

I. Prestação de serviços previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 

116/2003: incidência exclusiva do ISS; 

II. Prestação de serviços previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 

116/2003 com circulação de mercadorias: incidência exclusiva do ISS quando a lista não fizer 

ressalva para fins de incidência do ICMS; 

III. Prestação de serviços previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 

116/2003 com circulação de mercadorias: incidência do ISS, de modo que a incidência do 

ICMS depende, necessariamente, de determinação em tal sentido pela lista anexa; 

IV. Circulação de mercadorias com prestação de serviços não previstos expressamente 

na lista anexa à Lei Complementar 116/2003: incidência exclusiva de ICMS sobre a 

circulação de mercadorias; 

V. Circulação de mercadorias: incidência exclusiva do ICMS; 

VI. Inexistência de circulação de mercadorias ou de prestação de serviço: não 

incidência de ICMS e de ISS. 

No mesmo sentido, confira-se o entendimento de Oswaldo Othon de Pontes Saraiva 

Filho,508 in verbis: 

a) quando há operações simples relativas à circulação de mercadorias, sem a 

prestação concomitante de qualquer serviço, e sobre as prestações de serviços de 

 
508 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. ISS x ICMS: serviços gráficos prestados juntamente com o 

fornecimento de bens. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 8, p. 5, jul./ago. 2010. 

Disponível em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=68770. Acesso em: 7 nov. 2019. 
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transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 

as prestações se iniciem no exterior, incide o ICMS;  

b) quando existem prestações de serviços, que não sejam os indicados no item 

anterior, compreendidos na lista de que trata a Lei Complementar n.º 116/2003 (que 

sucedeu o DL n.º 406/1968 e DL n.º 834/1969), incide o ISS; 

c) nas operações e prestações mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias 

e serviços, incide o ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na 

lista de serviços da Lei Complementar n.º 116/2003, isto é, quando mercadorias 

forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos 

Municípios, ou nessa lista previstos, haja expressa ressalva de lei complementar 

aplicável, sujeitando à incidência do imposto estadual; 

d) ainda nas prestações mistas incide o ISS, mesmo que tais prestações onerosas 

sejam provenientes do exterior ou iniciadas no exterior, sempre que o serviço 

agregado estiver compreendido na lista de que trata a Lei Complementar n.º 

116/2003, sem explícita ressalva para permitir a incidência do ICMS. 

Veja-se, portanto, que o critério é objetivo e o cotejo entre a Lei Complementar 

87/1996 e a Lei Complementar 116/2003 permite identificar as situações em que, existindo 

circulação de mercadoria e prestação de serviço na mesma operação, haverá incidência 

exclusiva do ICMS, incidência exclusiva do ISS ou a incidência concomitante de ambos os 

impostos. 

Vale destacar que se mostra irrelevante investigar se, entre os itens da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003, existe alguma lógica para estabelecer a incidência exclusiva do ISS 

em certas situações ou a incidência do ICMS em outras para, eventualmente, aplicar o mesmo 

raciocínio para outros subitens.  

Embora o legislador tenha utilizado alguns dos critérios listados anteriormente (v.g., 

titularidade dos bens recebidos, personalização, destinação ao usuário final etc.), eles foram 

empregados sem qualquer padrão ou uniformidade, o que leva a crer que se trata de política 

fiscal adotada pelo legislador. E, nessa perspectiva, não cabe ao intérprete construir algum 

critério uniforme, mas, sim, verificar as situações em que houve ressalva para incidência do 

ICMS e qual o elemento expressamente usado pelo legislador para atrair a incidência do 

imposto estadual. 

Nesse ponto, compartilhamos do entendimento de Ricardo Anderle:509 

Com a análise da lista da lei complementar, entendemos que: (i) é inútil procurar um 

tratamento uniforme para as atividades de prestação de serviços com o fornecimento 

de mercadorias, pois o legislador não segue um padrão; (ii) apesar de identificarmos 

na lista diversos critérios científicos para a solução de conflitos de competência 

(destinação, encomenda e personalização, pessoalidade), eles foram tomados apenas 

em uma perspectiva pré-jurídica. Não é possível sobrepor um critério doutrinário 

sobre aquele eleito pelo legislador, ainda que possa parecer, à primeira vista, 

incoerente a solução empregada pela lei complementar. 

 
509 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 312. 
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Por fim, cumpre tecer algumas considerações acerca da hipótese IV supramencionada, 

qual seja incidência exclusiva do ICMS sobre a circulação de mercadorias com prestação de 

serviços não previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Com efeito, o artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal estabelece que incide 

também o ICMS sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com 

serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios. Ao utilizar a 

expressão “não compreendidos na competência tributária dos Municípios”, poder-se-ia cogitar 

que o texto constitucional estaria fazendo referência apenas aos serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação, o que implicaria dizer que o referido 

dispositivo constitucional não teria o alcance pretendido, isto é, abranger a circulação de 

mercadorias com prestação de todo tipo de serviço que não encontra previsão na lista anexa à 

Lei Complementar 116/2003.510 

Contudo, entendemos que o artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal autoriza 

a incidência do ICMS sobre a circulação de mercadorias associada à prestação de serviços 

quaisquer que não estão submetidos à incidência do ISS. Logo, partimos da premissa de que a 

expressão “não compreendidos na competência tributária dos Municípios” não é restrita 

apenas aos serviços de transporte interestadual,intermunicipal e de comunicação. 

Nesse sentido, vale destacar trecho da Emenda 2P00789-9, a qual evidencia que o 

referido dispositivo constitucional foi inserido originariamente na Constituição Federal com o 

intuito de abarcar todas as operações mistas, isto é, circulação de mercadorias com prestação 

de serviços, quando o serviço prestado em tal situação não se acha submetido à competência 

tributária dos Municípios por não encontrar previsão na lista anexa à lei complementar de 

regência:511 

A emenda visa a evitar conflitos na tributação das chamadas operações mistas, em 

que, simultânea e inesperadamente, coexistem o fornecimento de mercadorias e a 

prestação de serviços. 

 
510 Este, inclusive, é o entendimento de Aires Barreto, nos seguintes termos: “A letra b, do inciso IX, do § 2º, do 

art. 155, não atribui, portanto, ao Estado serviços de competência dos Municípios. Limita-se a admitir que, no 

caso de serviço de transporte (interestadual ou intermunicipal) ou de comunicação, a base de cálculo seja o valor 

da operação. Exceto quanto aos de comunicação e aos de transporte intermunicipal ou interestadual, não detêm 

os Estados qualquer competência em matéria de serviços. Logo, a letra b do inciso IX do § 2º do art. 155 da 

Constituição não ampara a exigência de ICMS, por exemplo, sobre o fornecimento de alimentação, típico serviço 

que é, porquanto se traduz em obrigação de fazer, e não em obrigação de dar” (cf. BARRETO, Aires F; ISS na 

Constituição e na lei cit., p. 68). 
511 As atas das reuniões da Assembleia Nacional Constituinte podem ser consultadas nos seguintes links: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-

processo-constituinte/comissao-de-sistematizacao/copy_of_comissao-de-sistematizacao; e 

https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp. Acessos em: 27 fev. 2020. 
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É básica no Sistema Tributário Brasileiro a regra, aliás consagrada no Substitutivo 

recém-aprovado pela Comissão de Sistematização, segundo a qual, em casos de 

operações mistas, incide tão somente o imposto municipal se os serviços estiverem 

incluídos na lista aprovada pela Lei Complementar. Se não o estiverem, incidirá 

sobre a operação mista apenas o imposto estadual. 

A redação que o Substitutivo deu ao inciso II do artigo 184 – justificadamente 

preocupada em tornar certo que o imposto estadual incidirá sobre a prestação de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – corre o risco de ser 

considerada exaustiva. Se o for, não poderiam os Estados cobrar o imposto a que se 

refere o inciso II do artigo 184 sobre a parcela do preço das operações mistas 

correspondente ao valor dos serviços simultaneamente prestados. Com efeito, em 

matéria de prestação de serviços, o referido imposto estadual só poderia incidir 

sobre transportes interestaduais e intermunicipais e comunicações, caso prevaleça tal 

interpretação escrita. 

Convém, portanto, evitar que uma eventual interpretação, considerando exaustiva a 

disposição do inciso II do art. 184, venha a criar óbices à tributação, pelos Estados, e 

por seu valor integral, de inumeráveis operações mistas não compreendidas na 

competência dos Municípios que vêm sendo de há muito, pacificamente, objeto da 

incidência exclusiva do ICM. 

Não se procura atribuir força normativa aos motivos que embasam o texto 

constitucional, porém não se pode ignorar que a interpretação ora adotada no presente 

trabalho é justamente aquela que o constituinte pretendeu assegurar: incidência do ICMS 

sobre circulação de mercadorias associada à prestação de serviço não previsto na lei 

complementar instituidora do ISS. 

A aplicação do aludido dispositivo constitucional não pode ser afastada sob o 

fundamento de que faz referência à base de cálculo (“valor da operação”), e não à 

materialidade do imposto. Ora, não há dúvidas de que a base de cálculo tem relação direta 

com o critério material da regra-matriz de incidência tributária, razão pela qual não há óbices 

à aplicação do artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal. Tanto é assim que outros 

dispositivos que outorgam competência tributária fazem alusão à base de cálculo dos tributos 

(v.g., artigos 149 e 195 da Constituição Federal), o que, certamente, não impediu o exercício 

de tal competência e a edição de leis para exigência de tais tributos. 

Nesste sentido, confira-se o entendimento adotado por Ricardo Anderle,512 in verbis: 

Entendemos que em todas as situações em que a operação mercantil for realizada em 

conjunto com a prestação de um serviço, perfazendo um negócio jurídico único, o 

ICMS incidirá sobre a parcela do serviço, desde que este não esteja previsto na lei 

complementar. 

Este, inclusive, parece ser o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 605.552, realizado sob a sistemática da repercussão geral e, 

portanto, vinculante perante o Poder Judiciário. 

 
512 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 315. 
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Nos autos do RE 605.552, ao interpretar o artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição 

Federal, o voto proferido pelo Ministro Relator Dias Toffoli513 reconheceu expressamente que 

“[...] tal dispositivo constitucional surgiu de emenda apresentada na Assembleia Constituinte. 

Segundo as justificativas, era básica a regra no Sistema Tributário Brasileiro relativa às 

operações mistas – em que ‘simultânea e inseparadamente, coexistem o fornecimento de 

mercadorias e a prestação de serviços’ – no sentido de que incide apenas ‘o imposto 

municipal se os serviços estiverem incluídos na lista aprovada pela Lei Complementar. Se não 

o estiverem, incidirá sobre a operação mista apenas o imposto estadual’”. 

E, com base em tal premissa, o Ministro Relator do referido leading case entendeu que 

“como regra geral, portanto, nas chamadas operações mistas, o ICMS incidirá sobre o valor 

total da operação somente nas hipóteses em que o serviço não esteja compreendido na 

competência municipal, isto é, naqueles casos em que o serviço não está elencado no rol da lei 

complementar”.  

E, “a contrario sensu, incidirá o ISS sobre mercadorias fornecidas com serviços 

compreendidos na competência dos municípios, ou seja, serviços definidos em lista anexa de 

lei complementar, desde que não sejam transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, nem sejam serviços ressalvados em lei complementar como de incidência do 

ICMS”.514  

Assim, considerando os fundamentos expostos supra, entendemos que, tratando-se de 

operações mistas (operações em que estão associadas a circulação de mercadorias e a 

prestação de serviços), os conflitos de competência tributária devem ser resolvidos da 

seguinte forma: 

I. Incidência exclusiva de ISS: prestação de serviços previstos expressamente na lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003; 

II. Incidência exclusiva de ISS: prestação de serviços previstos expressamente na lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003 com circulação de mercadorias, inexistindo ressalva, no 

subitem aplicável, quanto à incidência do ICMS; 

 
513 A nosso ver, a mesma interpretação ao artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal também foi adotada 

pelos Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. 
514 Sem prejuízo do exposto, não concordamos com a assertiva do Ministro Relator Dias Toffoli consignada no 

proferido no mencionado leading case no sentido de que a lei complementar, enquanto critério para solução de 

conflitos de competência tributária, poderia ser afastada “[...] sempre que o fornecimento de mercadorias seja de 

vulto significativo e com efeito cumulativo”. A nosso ver, a quantidade de mercadorias fornecidas e o efeito 

cumulativo do tributo não são critérios legítimos para solução de conflitos de competência tributária, tendo em 

vista que tais critérios não possuem respaldo na Constituição Federal ou em lei complementar. Entendemos a 

correta delimitação das regras-matrizes de incidência tributária e a lei complementar são os únicos critérios com 

fundamento constitucional de validade para solução de conflitos de competência tributária. 
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III. Incidência de ISS e de ICMS: prestação de serviços previstos expressamente na 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003 com circulação de mercadorias, existindo ressalva, 

no subitem aplicável, quanto à incidência do ICMS; 

IV. Incidência exclusiva de ICMS: circulação de mercadorias com prestação de 

serviços não previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003; 

V. Incidência de ICMS: circulação de mercadorias; 

VI. Não incidência de ICMS e de ISS: inexistência de circulação de mercadorias ou de 

prestação de serviço. 

Por fim, importante destacar que, nas hipóteses supradescritas, a incidência 

concomitante de ISS e ICMS sobre o mesmo acontecimento social não implica dizer que 

ambos os impostos adotarão, necessariamente, a mesma base de cálculo. Em verdade, nas 

hipóteses em que existe a sobreposição dos referidos impostos, a legislação complementar 

acaba por determinar que o acontecimento social seja segregado, de modo que: (i) a base de 

cálculo do ISS corresponda ao valor do serviço; e (ii) a base de cálculo do ICMS seja o valor 

da mercadoria.  

De fato, a título de exemplo, confiram-se os subitens 7.02, 7.05, 14.01, 14.03 da lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003, os quais determinam expressamente que a incidência do 

ICMS se dá sobre o fornecimento das mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora 

do local da prestação de serviços e sobre as partes e peças empregadas para a prestação do 

serviço.  

Logo, ainda que incidam sobre o mesmo acontecimento social, a legislação 

complementar estabelece que os impostos serão exigidos sobre riquezas distintas, razão pela 

qual seria possível afirmar que, em certa medida, o ordenamento jurídico brasileiro não 

admite a bitributação entre ICMS e ISS sobre a mesma base de cálculo. 

Após a delimitação dos métodos para solução dos conflitos de competência tributária 

entre ICMS e ISS, passa-se à análise dos conflitos entre ISS, ICMS e IPI, os quais passíveis 

de ser verificados com maior intensidade com relação às operações com bens impressos por 

encomenda a partir de um arquivo imprimível e mediante a utilização de impressora 3D. 

 

2.7.5. Aplicação do método eleito para solução do conflito de competência tributária entre 

ISS, ICMS e IPI nas operações com o objeto fabricado mediante a utilização da impressora 

3D 
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Cabe, portanto, retomar, os questionamentos anteriormente formulados: dentre ISS, 

ICMS e IPI, qual imposto incide sobre operações de industrialização por encomenda? É 

legítima a incidência concomitante de ISS, ICMS e IPI sobre operações de industrialização 

por encomenda?  

Aplicando-se tais perguntas ao contexto do presente trabalho: dentre ISS, ICMS e IPI, 

qual imposto incide sobre operações de impressão de objetos por encomenda a partir de um 

arquivo imprimível e mediante a utilização de impressora 3D? É legítima a incidência 

concomitante de ISS, ICMS e IPI sobre operações de impressão de objetos por encomenda a 

partir de um arquivo imprimível e mediante o uso de impressora 3D? 

Para responder tal questionamento, retomemos as premissas fixadas anteriormente 

acerca da inexistência de uma regra geral de vedação à bitributação na Constituição Federal: 

I. A Constituição Federal de 1988 não dispõe de uma norma geral de vedação à 

bitributação, na medida em que existem, igualmente, hipóteses de autorização ou vedação à 

bitributação. O que é vedado pelo texto constitucional é a invasão de competências tributárias; 

II. O mesmo acontecimento social pode preencher os critérios de duas ou mais regras-

matrizes de incidência tributária; 

III. Eventual ilicitude na exigência de dois ou mais tributos deve ser verificada à luz 

dos seguintes critérios: (i) existência de norma constitucional proibindo a sobreposição de 

tributos; e (ii) critérios de invasão de competência, isto é, se um ente federativo exige tributo 

com fundamento em regra-matriz de incidência tributária de competência de outro ente 

federativo. 

Conforme exposto no subtópico anterior, a interpretação da legislação complementar 

permite concluir que: (i) ora ISS e ICMS são excludentes; (ii) ora é possível a incidência 

concomitante de ISS e ICMS sobre o mesmo acontecimento social, ainda que se adotando 

bases de cálculo distintas, o que, em ambas as situações, pressupõe o estudo do respectivo 

subitem da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 a que se subsume o acontecimento 

social para identificar eventual ressalva nesse sentido. Portanto, a incidência dos referidos 

impostos presume análise casuística, a fim de verificar a qual subitem da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 se encaixa o acontecimento social para, então, constatar se existe 

alguma ressalva pela incidência de ICMS.  

Portanto, deve-se analisar em que medida é possível o conflito de competência 

tributária entre ISS e IPI nas situações em que se esteja diante de uma industrialização por 

encomenda, o que, no presente caso, é verificado nas operações de objetos impressos a partir 

de um arquivo digital imprimível mediante a utilização de uma impressora 3D. 
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Entendemos que não há que falar em conflito de competência tributária entre ISS e 

IPI, na medida em que acreditamos ser possível a exigência concomitante dos referidos 

impostos sobre o mesmo acontecimento social. 

Com efeito, partimos da premissa de que o critério material da regra-matriz de 

incidência tributária do IPI não está restrito a operações mercantis com produtos 

industrializados, mas, em verdade, abarca também os negócios jurídicos em que o produto 

industrializado não é destinado à mercancia. A consequência prática de tal conclusão é 

entender que a incidência do IPI se dá nas operações com produtos industrializados, de modo 

que “O contribuinte não é necessariamente um comerciante, mas essencialmente um 

industrial”.515 

Milita a favor de tal entendimento o fato de o artigo 2.º, § 2.º, da Lei 4.502/1964 

estabelecer expressamente que o IPI é devido “sejam quais forem as finalidades a que se 

destine o produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída do 

estabelecimento produtor”. Assim, seja finalidade mercantil, seja finalidade não mercantil, a 

legislação mencionada, que se encontra vigente e válida até o presente momento, prevê a 

incidência do IPI. 

Ademais, partindo da premissa de que inexiste uma norma geral de vedação à 

bitributação, cabe investigar, portanto, se há alguma norma constitucional impedindo, 

especificamente, a incidência concomitante do ISS e do IPI, o que, analisando-se o texto 

constitucional, não se verifica. 

Entendemos que também não há que falar em invasão de competência tributária no 

presente caso, na medida em que os critérios materiais das regras-matrizes de incidência 

tributária do ISS e do IPI não são incompatíveis ou excludentes. Nesse sentido, vale salientar 

que a legislação complementar, em nenhum momento, dedica-se a dirimir conflitos de 

competência tributária entre ISS e IPI, cuidando apenas da solução dos conflitos verificados 

entre ISS e ICMS, estabelecendo, inclusive, as distintas bases de cálculo que serão adotadas 

nas hipóteses em que ISS e ICMS são exigidos concomitantemente sobre o mesmo 

acontecimento social. 

De fato, tanto a Lei Complementar 87/1996 quanto a Lei Complementar 116/2003 são 

completamente omissas na resolução de eventuais conflitos de competência tributária com o 

IPI. Ambas as legislações mencionadas se preocupam em delimitar a incidência do ICMS e 

 
515 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 148. 
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ISS, respectivamente, bem como estabelecer as hipóteses em que há incidência exclusiva ou 

concomitante dos referidos impostos. 

Além disso, vale ressaltar que a Lei Complementar 123/2006, a qual instituiu o 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, reconhece a incidência 

simultânea do ISS e do IPI, conforme se verifica da literalidade de seu artigo 18, § 4.º, V.516 

Portanto, é possível concluir que um indivíduo industrial, a depender do contexto em 

que se encontra, pode ser um comerciante ou, eventualmente, um prestador de serviços. 

Assim, tem-se que “o industrial, quando produz para a venda, torna-se também comerciante, 

mas quando produz sob encomenda de terceiro, torna-se um prestador de serviços”.517 

Está-se diante de situação em que o mesmo acontecimento social pode preencher os 

critérios de duas ou mais regras-matrizes de incidência tributária, ou seja, o mesmo 

acontecimento social representa uma operação de industrialização submetida à incidência do 

IPI e, igualmente, uma prestação de serviço tributável pelo ISS. 

A consequência prática de partir de tal premissa é reconhecer que, diferentemente do 

que se verifica entre ISS e ICMS, o ISS e o IPI podem adotar a mesma base de cálculo. De 

fato, se: (i) não há invasão de competência; (ii) não há disposição em lei complementar 

solucionando conflito de competência; e (iii) a bitributação por ISS e IPI não é vedada 

constitucionalmente, é possível que ISS e IPI incidam sobre a mesma riqueza econômica. 

No entanto, em que pese reconhecer a inexistência de bitributação ilícita entre IPI e 

ISS no ordenamento jurídico brasileiro, fato é que, analisando-se detidamente os subitens 

14.01 a 14.05 e a perspectiva cronológica da legislação, a incidência de IPI e ISS sobre 

operações de industrialização por encomenda merece uma reflexão mais aprofundada. 

Com efeito, consoante já assinalado, a lista anexa à Lei Complementar 116/2003 deve 

ser interpretada de maneira taxativa, admitindo-se aos serviços existentes apresentados com 

outra nomenclatura o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.  

 
516 “Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 

Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais 

constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3.º 

deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3.º. (Redação dada pela Lei Complementar n.º 155, de 2016.) 

§ 4.º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento, as receitas decorrentes da: 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 147, de 2014.) 

VI – atividade com incidência simultânea de IPI e de ISS, que serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei 

Complementar, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista 

no Anexo III desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar n.º 147, de 2014)” 
517 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 153. 
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Naquela oportunidade, afirmamos que a taxatividade da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 deve ser vista sob a perspectiva vertical, isto é, quanto à existência 

de uma classe de serviços passíveis de tributação pelo ISS; e a interpretação extensiva deve 

ser analisada sob a perspectiva horizontal, ou seja, existindo uma classe de serviços 

suscetíveis de tributação pelo ISS, investigar em que medida a atividade analisada é sujeita à 

inserção à luz de sua identidade material intrínseca e por se tratar de uma “atividade 

congênere”. 

Além da interpretação taxativa e extensiva, tal interpretação deve levar em conta a 

classe de serviços a que se vincula o respectivo subitem. Nessa perspectiva, a Lei 

Complementar 116/2003 diferencia-se do Decreto-lei 406/1968, na medida em que os 

serviços indicados na lista anexa ao referido decreto não estavam divididos em uma relação 

de item e subitem, mas apenas itens. 

A lista anexa da Lei Complementar 116/2003, entretanto, é formada por itens, os quais 

anunciam a classe de serviços a que se referem os subitens listados logo em seguida, razão 

pela qual a interpretação de cada subitem deve considerar o contexto em que se insere no 

respectivo item. 

E, no caso dos subitens 14.01 a 14.05, eles estão inseridos na classe de serviços de que 

trata o item 14, o qual se refere a “Serviços relativos a bens de terceiros”, ou seja, para 

incidência do ISS sobre os serviços de que tratam os subitens 14.01 a 14.05, é necessário que 

o bem submetido ao processo de industrialização seja de propriedade de terceiro, e não de 

propriedade do próprio industrial prestador de serviço. 

O que se pretende afirmar é que não é toda e qualquer industrialização por encomenda 

que estará submetida à incidência do ISS, mas somente aquelas em que as atividades de 

industrialização recaem sobre bem de terceiro. Se, por sua vez, a industrialização por 

encomenda se dá sobre bens do próprio industrial, estar-se-á diante de fato submetido 

exclusivamente à incidência do IPI, uma vez que inexiste previsão na lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 relacionada a atos de industrialização por encomenda exercidos 

sobre bens de propriedade do industrial prestador do serviço. 

Nesse sentido, é o que ensina Alberto Macedo,518 nos seguintes termos: 

 

Assim, no “industrializar” sozinho, ou seja, no “industrializar” um bem de terceiro, 

o que se costuma denominar como “industrialização por encomenda”, o que ocorre, 

juridicamente falando, é um serviço sobre bem de terceiro, incidindo, portanto, o 

ISS. A própria lista de serviço da Lei Complementar 116/2003 corrobora esse 

 
518 MACEDO, Alberto. Impressão 3D e a tributação do consumo no Brasil cit, p. 186. 
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entendimento. Basta observar o item 14 da referida lista: “14 – Serviços relativos a 

bens de terceiros”. 

Ou seja, somente se o serviço for relativo a bens próprios (modificando-os de 

alguma forma), os quais serão objeto de posterior circulação (circulação de produtos 

industrializados), é que esses serviços, em termos jurídico-tributários, ensejarão 

tecnicamente – juntamente com a circulação do produto industrializado 

correspondente – fato gerador do IPI. 

 

Mesmo que a industrialização relativa a bens próprios seja realizada de maneira 

personalizada e sob encomenda, entendemos que não é possível a incidência de ISS, pois, à 

luz do critério material da regra-matriz de incidência tributária do ISS, entendemos que a 

incidência do imposto municipal está restrita às atividades previstas expressamente em lei 

complementar, não sendo possível sua interpretação extensiva ou analógica para criação de 

uma nova classe de serviços tributáveis. 

Logo, se as atividades de industrialização previstas na lista anexa à Lei Complementar 

116/2003 têm como pressuposto o fato de que os bens sejam de terceiros, não há que falar em 

sua extensão para abarcar as situações em que os bens são de propriedade do próprio 

industrial prestador do serviço, principalmente considerando que a personalização e a 

encomenda não foram adotadas como critérios de incidência pela referida lei complementar 

no que tange aos subitens 14.01 a 14.05. 

Assim, entendemos que, nos casos de industrialização por encomenda realizada sobre 

bens do próprio industrial, não é admissível a incidência de ISS, na medida em que inexiste 

previsão de tal tipo de serviço na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Para incidência 

de ISS sobre a industrialização por encomenda, portanto, é necessário que os bens submetidos 

à atividade industrial sejam de propriedade de terceiros. 

Restaria, portanto, enfrentar o seguinte questionamento: é possível a incidência de IPI 

sobre a industrialização por encomenda realizada sobre bens de terceiros? Partindo da 

premissa de que não há bitributação ilícita entre IPI e ISS e que a Lei Complementar 

116/2003 não trata de conflitos de competência tributária entre IPI e ISS, a resposta, em um 

primeiro momento, seria afirmativa, ou seja, seria possível a incidência concomitante de IPI e 

ISS sobre a industrialização por encomenda realizada sobre bens de terceiros. 

Entretanto, a nosso ver, ainda que se admita a bitributação lícita entre ISS e IPI, não é 

possível a incidência do imposto federal na industrialização por encomenda realizada sobre 

bens de terceiros, de modo que incidiria, exclusivamente, o imposto municipal. 

Para chegar à tal conclusão, sequer é necessário se valer do argumento de que a Lei 

Complementar 116/2003 teria dirimido o conflito entre ISS e IPI à espécie ao não fazer 

qualquer tipo de ressalva com relação ao imposto federal. De fato, conforme premissa adotada 
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neste trabalho, entendemos que a Lei Complementar 116/2003 não é o veículo para solução 

de conflitos de competência tributária entre ISS e IPI, seja porque não há conflito de 

competência tributária entre os referidos impostos, seja pelo fato de que tal lei complementar 

é completamente omissa acerca do IPI, tratando apenas do conflito entre ICMS e ISS. 

Em verdade, compreendemos que a resposta à questão é mais simples: trata-se de 

analisar a cronologia da legislação para concluir que, a partir da publicação da Lei 

Complementar 116/2003, a industrialização sob encomenda realizada em bens de terceiros 

está submetida, exclusivamente, à tributação pelo ISS. 

Com efeito, a validade de uma lei nasce somente quando se completa o ciclo 

comunicacional do direito, ou seja, com a ciência do destinatário da norma, o que ocorre com 

a publicação da lei e permanece até que ela seja expulsa por norma emanada pelo mesmo 

órgão que a prolatou. A publicidade marca a positivação das normas jurídicas, isto é, seu 

ingresso no ordenamento, e, para que algo exista no ordenamento, deve ser de conhecimento 

dos seus destinatários. 

O veículo introdutor tem seu marco de vigência no mesmo momento do início da 

validade, ou seja, com a publicação da lei. No entanto, a norma introduzida somente adquire a 

qualidade de vigente após o decurso do prazo de vacatio legis, e se estende até o momento em 

que é revogada, ou quando se esgota o prazo de duração prescrito (vigência temporária), 

momento a partir do qual continua vigente sobre os fatos passados, até que findadas as 

possibilidades de sua aplicação. 

No entanto, não é qualquer publicidade que torna determinada lei válida, devendo 

haver uma publicação juridicamente relevante. No caso, tem-se que uma lei se torna válida 

com sua publicação no Diário Oficial, ou seja, o marco temporal da validade (o momento a 

partir do qual uma norma passa a ser válida/existente) é a sua publicação em Diário Oficial. 

É necessária a publicação da norma em Diário Oficial para que ela exista (seja válida) 

juridicamente, integrando o ordenamento jurídico e sendo de conhecimento de seus 

destinatários, uma vez que uma lei promulgada e sancionada, mas não publicada, não pertence 

ao direito positivo, não sendo possível sequer ser chamada de lei.519 

 
519 Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Aurora Tomazini de Carvalho: “Assim, sem publicação não 

há enunciado prescritivo que pertença ao mundo do direito positivo, mesmo que, em sua produção, todos os 

outros atos da série enunciativa tenham sido observados. Não podemos dizer, por exemplo, que uma lei 

sancionada, mas não publicada, pertence ao direito positivo, na verdade, nem mesmo podemos chamá-la de lei. 

[...] Isso porque, é a partir da publicidade que os enunciados produzidos no curso do processo enunciativo 

passam a pertencer ao mundo do direito. Ela é o marco temporal da validade das normas jurídicas, o momento 

em que o ordenamento considera constituída sua linguagem. Como assevera Eurico Marcos Diniz de Santi, ‘toda 

norma jurídica pressupõe a publicidade como condição de validade, sem a publicação, o projeto de lei não é 

válido; a sentença é inválida; sem notificação também não há que se falar em validade do ato-norma 
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Ao tratar da sucessão de lei no tempo, o artigo 2.º, § 1.º, do Decreto-lei 4.657/1942 

(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) estabelece que a lei posterior revoga a 

anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 

inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

Entendemos que não há que falar pura e simplesmente que “lei posterior revoga lei 

anterior”, sendo mais acertado, no caso de conflito aparente de normas, que se diga que “lei 

posterior prevalece sobre lei anterior”. Assim, o fenômeno da revogação somente existirá 

quando assim o declarar expressamente a lei posterior, ou seja, existe apenas revogação 

expressa, sem a qual a norma anterior conflitante permanece válida e vigente, razão pela qual 

consideramos que o termo “revogação tácita” seria, em tese, inaplicável à questão. 

A denominada “revogação tácita” significa apenas que o intérprete/aplicador deixa de 

aplicar a norma que, após sua interpretação, conflita com outra norma do sistema, razão pela 

qual ela se torna “não aplicável”, embora continue válida e vigente.520 

No presente caso, as normas gerais atinentes ao IPI encontram fundamento no artigo 

46 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) e na Lei 4.502/1964, os quais, não tendo 

sido revogados expressamente, foram recepcionados pela Constituição Federal com 

qualificação jurídica de lei complementar. Por sua vez, a Lei Complementar 116 foi publicada 

em 1.º.08.2003, ou seja, em momento posterior à publicação da legislação de regência do IPI, 

bem como depois de sua recepção pelo advento da Constituição Federal de 1988. 

Logo, a Lei Complementar 116/2003 funciona como um obstáculo à aplicação da 

legislação de regência do IPI especificamente tratando-se de industrialização sob encomenda 

envolvendo bens de terceiros. Portanto, nas hipóteses em que a industrialização sob 

 
administrativo’. [...] Assim, frisa Paulo de Barros Carvalho: ‘o átimo da ciência marca o instante preciso em que 

a norma ingressa no ordenamento do direito posto’” (cf. CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria 

geral do direito (o constructivismo lógico-semântico). 2. ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 730-731). 
520 Aurora Tomazini de Carvalho trata da questão da revogação tácita, nos seguintes termos: “Nas palavras do 

autor: ‘a revogação tácita, enquanto situação ontologicamente subjetiva, não é juridicamente relevante. Para sê-

lo depende de manifestação linguística. E não qualquer manifestação, mas tão somente objetivação em 

linguagem prescritiva do direito positivo. Mesmo que se tenham duas normas em conflito, o conflito só é sanável 

mediante a interposição de um terceiro elemento: o ato de fala deôntico revogador’. Enquanto não for constituída 

juridicamente, não se pode falar em revogação, pois, condizentes com a proposta metodológica que seguimos, 

ela não se resume numa operação intelectual. É função (efeito) de ato de fala deôntico (norma jurídica) dirigido 

sempre a outro ato de fala também deôntico. Neste sentido, podemos afirmar que a revogação é sempre da forma 

(enunciado), o que leva, como consequência, a revogação do conteúdo. Conforme já dito (quando tratamos da 

interpretação e da teoria da decisão, no capítulo XII), na denominada ‘revogação tácita’ o aplicador não expulsa 

o enunciado do sistema, pois inexiste ato revogatório (constituição em linguagem competente – como ocorre na 

revogação expressa). Ele, simplesmente, deixa de aplicar a norma que, após sua interpretação, em razão de 

conflitar com outras do sistema, considera ‘não aplicável’. Como explica Gabriel Ivo, ‘é evidente que, ao não 

aplicar a norma que entende não pertencer ao sistema, o aplicador afasta, também, para aquele caso específico, a 

disposição que lhe oferece suporte. Afasta, põe de lado. Não a expulsa do sistema jurídico. Ela permanece e 

pode, com fundamento em oturas normas construídas por meio de outros intérpretes, fruto de interpretações 

fundadas em outros pressupostos, ser aplicada’” (Idem, p. 777). 
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encomenda é realizada sobre bens de terceiros, somente haverá incidência do ISS, haja vista 

que a Lei Complementar 116/2003, publicada em momento posterior, impede a aplicação da 

legislação de regência do IPI com relação a tal tipo de atividade, uma vez que foi incluída na 

lista anexa à referida lei complementar. 

Em última análise, não se trata, contudo, de um conflito de competência tributária 

entre ISS e IPI propriamente dito, mas, sim, de controvérsia acerca da aplicação legislação 

adequada à luz da qualificação jurídica do acontecimento social, do critério cronológico e, em 

certa medida, do critério de especialidade da legislação. Se a industrialização sob encomenda 

é realizada sobre bens de terceiros, incide exclusivamente o ISS. Caso a industrialização sob 

encomenda seja realizada sobre bens próprios do industrial, tem-se a exigência exclusiva do 

IPI. 

Diante do exposto, a legitimidade da incidência de ISS sobre a industrialização sob 

encomenda, especificamente no que diz respeito ao subitem 14.05 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003, encontra-se pendente de análise perante o Supremo Tribunal 

Federal nos autos do RE 882.467, cuja repercussão geral foi reconhecida. Logo, a partir da 

decisão da Suprema Corte, é possível que sejam indicados critérios objetivos para concluir 

pela incidência exclusiva ou concomitante de ISS e IPI sobre a atividade de industrialização 

sob encomenda. 

Por fim, cabe analisar o conflito de competência tributária entre ISS e ICMS nas 

operações de industrialização sob encomenda de bens de terceiros, ou seja, devemos 

responder ao seguinte questionamento: “Quando a empresa ‘A’ realiza atividade definida nos 

subitens 14.05 da lista da LC n.º 116/2003 [...] e os produtos por ela beneficiados pertencem à 

empresa ‘B’, que os destina à comercialização ou industrialização, ‘A’ obriga-se a pagar 

ICMS ou ISS?”.521 

Entendemos que haverá incidência exclusiva de ISS sobre a industrialização sob 

encomenda na hipótese em que os atos de industrialização são aplicados sobre bens de 

terceiros, pois, conforme mencionado, a interpretação da legislação complementar permite 

concluir que a incidência concomitante de ISS e ICMS somente é possível quando o 

respectivo subitem da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 a que se subsume o 

acontecimento social tem eventual ressalva nesse sentido. 

 
521 OLIVEIRA, José Jayme de Macêdo. ICMS x ISS e seus renitentes conflitos: algumas notas. Revista Fórum 

de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 12, n. 70, p. 69-70, jul./ago. 2014. 
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E, no caso dos subitens 14.01 a 14.05, não há qualquer ressalva quanto à incidência do 

ICMS, o que possibilita depreender que o legislador pretendeu tributar, exclusivamente, a 

industrialização sob encomenda relativa a bens de terceiros pelo ISS. 

Ademais, partimos da premissa de que o fato de a mercadoria ser destinada 

posteriormente à comercialização ou estar inserida no contexto de uma industrialização é 

irrelevante para alterar a incidência do ISS, ou seja, compreendemos que, independentemente 

da destinação ao usuário final, à integração ou utilização direta em processo subsequente de 

industrialização ou de circulação de mercadoria, incidirá sobre a industrialização sob 

encomenda relativa a bens de terceiros unicamente ISS. 

Entendimento no sentido de que a incidência do IPI e do ICMS seria possível nas 

hipóteses em que o bem produzido é inserido em uma cadeia de comercialização e 

industrialização encontraria suposto fundamento no raciocínio adotado pelo Supremo 

Tribunal na Medida Cautelar proferida nos autos da ADI 4.389. 

Com efeito, naquela oportunidade, a Suprema Corte entendeu que “[...] o ISS não 

incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à 

integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação 

de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS”. 

A Corte Excelsa entendeu que a incidência do ISS em tal serviço geraria 

[...] uma distorção na não cumulatividade do ICMS; a rigor, frustra o objetivo 

constitucional desse mecanismo (diluir a exigência do ICMS por todo o ciclo 

econômico de circulação de mercadorias), pois introduz um imposto cumulativo 

(ISS) no ciclo econômico de mercadorias sujeitas a um imposto não cumulativo 

(ICMS). Rompe-se a sequência da não cumulatividade e oneram-se os custos de 

ambos (fabricantes e adquirentes de embalagens). 

Em síntese, para o Supremo Tribunal Federal deveria incidir ICMS em razão da 

necessidade de suposto respeito ao princípio da não-cumulatividade: “a incidência de ICMS 

na venda de embalagens preserva o mecanismo da não-cumulatividade, permitindo que flua o 

sistema de créditos e débitos respectivos”. Nesse sentido, colhe-se da manifestação do 

Ministro Luiz Fux no aludido julgamento:  

[...] até em termos de justiça tributária a incidência do ICMS é mais proveitosa 

porque o ICMS permite o creditamento em função do princípio da não 

cumulatividade, ao passo que o ISS ficaria, apenas, para os municípios. Então, a 

solução é justa sob o ângulo tributário nessa primeira ação. 
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A despeito do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal com relação à 

atividade de embalagens, a nosso ver se trata de raciocínio que não é passível de aplicação 

para a atividade de industrialização sob encomenda relativa a bens de terceiros. 

Isso porque, em primeiro lugar, consoante já destacado, a incidência do ICMS sobre 

os serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 exige ressalva expressa 

nesse sentido. E, conforme se infere da redação dos subitens 14.01 a 14.05, não há qualquer 

ressalva quanto à incidência do imposto estadual sobre os serviços de industrialização sob 

encomenda relativa a bens de terceiros. 

Além disso, especificamente no tocante ao subitem 14.05, vale salientar que ele 

estabelece a incidência do ISS sobre os atos de industrialização listados relativamente a 

“objetos quaisquer”. Logo, o termo “quaisquer” permitiria concluir que, independentemente 

da destinação a ser dada ao objeto, deve incidir ISS. 

Nesse sentido, faz-se mister assinalar que o item 72 do Decreto-lei 406/1968, que 

contém a redação idêntica ao subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 e foi 

revogada pela referida legislação, indicava que a incidência do ISS somente seria possível nas 

hipótese em que o objeto industrializado, relativo a bens próprios ou de terceiros, fosse 

destinado ao usuário final, na medida em que utilizou a expressão “não destinados à 

industrialização ou comercialização”. No entanto, tal expressão foi substituída por “objetos 

quaisquer” do subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, o que leva a crer 

que, de fato, a novel legislação pretendeu alcançar todas as hipóteses em que a 

industrialização sob encomenda é realizada sobre bens de terceiros. 

Portanto, a análise comparativa do item 72 do Decreto-lei 406/1968 e do subitem 

14.05 da Lei Complementar 116/2003 permite concluir que: (i) o item 72 previa a incidência 

do ISS sobre os serviços de industrialização sob encomenda, independentemente de os bens 

serem próprios ou de terceiros, quando os objetos não fossem destinados à industrialização ou 

comercialização; e (ii) o subitem 14.05, por sua vez, embora estabeleça que ISS incide apenas 

sobre a industrialização sob encomenda relativa a bens de terceiros, determina que a exigência 

do imposto municipal abrange objetos quaisquer, tornando irrelevante sua posterior 

destinação. 

Ademais, importante ressaltar que a Lei Complementar 157/2016, ao alterar a redação 

do subitem 14.05, somente incluiu determinados tipos de industrialização sob encomenda, 

mantendo inalterado, entretanto, o termo “objetos quaisquer”. Por outro lado, veja-se que, ao 

alterar a redação do subitem 13.05, a Lei Complementar 157/2016, expressamente, inovou ao 
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estabelecer a incidência do ICMS nas hipóteses em que o bem é destinado a posterior 

operação de comercialização ou industrialização. 

Dessarte, a Lei Complementar 157/2016, ao modificar a redação do subitem 14.05, 

teve a oportunidade de também ressalvar a incidência do ICMS na hipótese em que o bem é 

destinado à posterior operação de comercialização ou industrialização, porém não o fez, 

optando por manter a incidência do ISS, inclusive utilizando a expressão “objetos quaisquer”. 

A respeito do tema, confira-se o entendimento de Alberto Macedo acerca das 

atividades descritas no subitem 14.05,522 in verbis: 

As atividades de restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, 

recorte, polimento, plastificação e congêneres de quaisquer objetos (exceto no caso 

de restauração de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores e 

elevadores), a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, passaram a 

sofrer a incidência do ISS não só quando os objetos forem destinados a um usuário 

final, mas também destinados à industrialização ou comercialização. Nessas 

hipóteses, portanto, não cabe mais falar em “industrialização por encomenda”, 

passando a incidir tão somente o ISS, e não mais o IPI. 

Por fim, a nosso ver, o princípio da não-cumulatividade não deve ser utilizado como 

fundamento para estabelecer a incidência do ICMS sobre determinada operação. Conforme 

destacado, o Supremo Tribunal Federal adotou tal entendimento ao deferir a Medida Cautelar 

nos autos da ADI 4.389, sob o fundamento de que a incidência do ISS ocasionaria distorções 

na não-cumulatividade inerente ao ICMS e ao IPI, ou seja, o imposto municipal feriria a 

neutralidade dos referidos impostos estadual e federal. 

No entanto, adotar o critério da destinação do produto não tem qualquer respaldo na 

legislação complementar. De fato, utilizar o princípio da não-cumulatividade para justificar a 

incidência de ICMS e IPI sobre determinada operação não encontra nenhum amparo na 

Constituição Federal e na legislação complementar de regência.  

Dessa forma, “reconhecer que a regra de creditamento, específica para o ICMS e IPI, 

sirva, sem qualquer previsão constitucional acerca do tema, como elemento diferenciado entre 

outros impostos, é algo que não podemos aceitar”.523 A destinação do bem poderia ser 

utilizada como critério para ressalvar a incidência de ICMS, desde que existente previsão 

expressa em tal sentido nos respectivos subitens da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Assim, com base no quanto exposto supra acerca dos serviços de industrialização sob 

encomenda relativos a bens de terceiros, entendemos que não há que falar na incidência de 

 
522 MACEDO, Alberto. ISS e IPI – A lei complementar e o redesenho das fronteiras competenciais. In: SOUZA, 

Priscila de (coord.). VI Congresso Nacional de Estudos Tributários. São Paulo: Noeses, 2009. p. 21. 
523 ANDERLE, Ricardo. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI cit., p. 257. 
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ICMS, mas apenas na exigência de ISS. Em contrapartida, considerando que a incidência do 

ISS sobre a industrialização sob encomenda foi delimitada somente nas situações em que os 

bens submetidos a atos de industrialização são de propriedade de terceiros, é possível concluir 

que o imposto municipal não será devido quando a industrialização por encomenda se referir 

a bens próprios do industrial. Nessa hipótese, se existir operação de circulação de mercadoria, 

isto é, a destinação do produto industrializado à mercancia, será legítima a incidência do 

ICMS. 

Portanto, uma vez delimitadas as incidências tributárias nas hipóteses de conflitos de 

competência tributária entre ISS, ICMS e IPI, passa-se a aplicar as premissas fixadas no 

presente subtópico às operações realizadas no contexto da impressão 3D. 

 

2.8. Tributos sobre o consumo incidentes nas operações com o arquivo digital 

imprimível 

 

Diante das premissas fixadas ao longo deste estudo, torna-se possível delimitar, no 

presente subtópico, as incidências tributárias nas operações com o arquivo digital imprimível 

à luz dos seguintes contextos fáticos: 

i.Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e também do arquivo digital 

utilizado para impressão dos produtos; 

 

ii.Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e detentora da licença de uso do 

arquivo digital; 

 

iii.Pessoa jurídica proprietária da impressora 3D e detentora da licença de uso e 

comercialização do arquivo digital;  

 

iv.Pessoa jurídica detentora de licença de uso e/ou comercialização do arquivo 

digital, enquanto a impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que 

o produto, assim que impresso, é vendido ao consumidor;  

 

v.Pessoa jurídica detentora de licença de uso e/ou comercialização do arquivo 

digital, enquanto a impressora 3D é de propriedade de outra empresa, de modo que 

o produto impresso é utilizado no contexto de uma cadeia econômica destinada à 

fabricação de um produto maior; 

 

vi.Pessoa jurídica proprietária de site de compartilhamento de arquivos digitais 

imprimíveis 

Diante dos contextos fáticos mencionados, é possível analisar as incidências tributárias 

sobre o arquivo digital inserido nos negócios jurídicos de maneira sistematizada, o que, em 

síntese, pode ser realizado de acordo com as hipóteses a seguir arroladas. 
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Na primeira hipótese, o arquivo digital imprimível é alienado com o objeto já 

impresso, e, em tal situação, o arquivo digital pode ter sido elaborado sob encomenda do 

usuário ou de maneira padronizada. Logo, trata-se da hipótese em que um indivíduo (pessoa 

física ou jurídica) celebra um negócio jurídico com uma pessoa jurídica para que esta, a partir 

de um arquivo digital imprimível elaborado por tal pessoa jurídica, realize a impressão do 

objeto mediante a utilização de uma impressora 3D.  

E, após a impressão do objeto, o negócio jurídico celebrado estabelece que a pessoa 

jurídica contratada, além de transferir a propriedade do objeto impresso, realiza a alienação da 

propriedade do arquivo digital imprimível, valendo-se, para tanto, de transferência eletrônica 

de dados por meio da Internet ou de um suporte físico. Na hipótese analisada, o arquivo 

digital imprimível pode ter sido elaborado sob encomenda do indivíduo contratante (arquivo 

digital imprimível personalizado) ou escolhido pelo indivíduo dentre os arquivos digitais 

imprimíveis disponíveis no acervo da pessoa jurídica (arquivo digital imprimível 

personalizado). 

Portanto, nessa primeira hipótese, tem-se: (i) negócio jurídico de compra e venda de 

objeto impresso e de desenvolvimento de arquivo digital personalizado; ou (ii) negócio 

jurídico de compra e venda de objeto impresso e de arquivo digital elaborado de maneira 

padronizada. 

Na segunda hipótese, o indivíduo contrata uma pessoa jurídica, exclusivamente, para 

elaboração de um arquivo digital imprimível personalizado em favor de tal indivíduo. 

Portanto, trata-se de negócio jurídico em que o arquivo digital imprimível é elaborado, 

originariamente, para atender às necessidades específicas do contratante. Também em tal 

hipótese, o arquivo digital imprimível é disponibilizado por transferência eletrônica de dados 

por meio da Internet ou mediante um suporte físico. 

Na terceira hipótese, tem-se pessoa jurídica que se dedica, de modo habitual, à 

elaboração de arquivos digitais imprimíveis para posterior alienação, ou seja, o indivíduo 

elabora arquivos digitais imprimíveis de forma padronizada, alienando-os aos seus clientes 

por transferência eletrônica de dados por meio da Internet ou mediante um suporte físico. 

Na quarta hipótese, o negócio jurídico tem como objeto a cessão parcial de direitos da 

propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível em favor de pessoa jurídica 

ou pessoa física, oportunidade em que poderão ser transferidos os direitos que permitam 

apenas o uso (licenciamento de uso) ou o uso e a comercialização do arquivo digital 

imprimível (licenciamento de uso e/ou comercialização). Nessa hipótese, o arquivo digital 

imprimível, cujos direitos são transferidos parcialmente, pode ser elaborado por encomenda 
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ou de maneira padronizada, e poderá ser disponibilizado por transferência eletrônica de dados 

por meio da Internet ou mediante um suporte físico. 

Por fim, na quinta hipótese, a pessoa jurídica mantém plataforma de compartilhamento 

de arquivos digitais imprimíveis, de modo a permitir que sejam acessados pelo indivíduo 

interessado. Nessa hipótese, o titular da plataforma não tem direitos totais ou parciais relativos 

à propriedade intelectual subjacente aos arquivos digitais imprimíveis cujo acesso é 

disponibilizado. 

Em síntese, portanto, é possível afirmar que, no tocante ao arquivo digital imprimível, 

os negócios jurídicos têm os seguintes objetos: (i) elaboração, sob encomenda ou de maneira 

padronizada, de arquivo digital imprimível cuja propriedade é adquirida alienada, 

necessariamente, com o objeto impresso; (ii) desenvolvimento de arquivo digital imprimível 

sob encomenda em favor de um indivíduo; (iii) alienação integral da propriedade de arquivo 

digital imprimível desenvolvido de maneira padronizada; (iv) cessão parcial de direitos da 

propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível que permitem sua utilização 

e/ou comercialização mediante transferência eletrônica de dados por meio da Internet ou 

mídia física; e (v) armazenamento e hospedagem de arquivos digitais imprimíveis cujos 

direitos totais ou parciais da propriedade intelectual subjacente são detidos por terceiros. 

Consoante premissa fixada neste trabalho, a delimitação das incidências tributárias 

depende, necessariamente, da qualificação jurídica do arquivo digital imprimível e da análise 

e investigação acerca de eventual subsunção do negócio celebrado entre as partes que tenham 

como objeto o arquivo digital imprimível – isto é, teor dos direitos relativos à propriedade 

intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível que são transferidos – aos critérios 

materiais das regras-matrizes de incidência tributária definidos no presente trabalho. 

Com efeito, na primeira hipótese, tem-se um negócio jurídico em que a pessoa jurídica 

contratada, além de transferir a propriedade do objeto impresso, realiza a alienação da 

propriedade do arquivo digital imprimível elaborado de maneira personalizada ou 

padronizada, valendo-se, para tanto, de transferência eletrônica de dados por meio da Internet 

ou de um suporte físico.  

Trata-se de hipótese que representa uma “operação mista”, isto é, uma circulação de 

mercadorias com prestação de serviços, que ainda é mais evidente na hipótese em que o 

arquivo digital é elaborado de maneira personalizada ao indivíduo contratante.  

Sendo um negócio jurídico considerado uma “operação mista”, é necessário realizar o 

cotejo entre a Constituição Federal, a Lei Complementar 87/1996 e a Lei Complementar 

116/2003, a fim de verificar as situações em que, existindo circulação de mercadoria e 
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prestação de serviço na mesma operação, haverá incidência exclusiva do ICMS, incidência 

exclusiva do ISS ou a incidência concomitante de ambos os impostos. 

E, conforme destacado, a interpretação conjunta do artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da 

Constituição Federal, do artigo 1.º, § 2.º, da Lei Complementar 116/2003 e do artigo 2.º, IV e 

V, da Lei Complementar 87/1996, permite concluir a delimitação das incidências tributárias 

da seguinte maneira:  

I. Incidência exclusiva de ISS: prestação de serviços previstos expressamente na lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003; 

II. Incidência exclusiva de ISS: prestação de serviços previstos expressamente na lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003 com circulação de mercadorias, inexistindo ressalva, no 

subitem aplicável, quanto à incidência do ICMS; 

III. Incidência de ISS e de ICMS: prestação de serviços previstos expressamente na 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003 com circulação de mercadorias, existindo ressalva, 

no subitem aplicável, quanto à incidência do ICMS; 

IV. Incidência exclusiva de ICMS: circulação de mercadorias com prestação de 

serviços não previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003; 

V. Incidência de ICMS: circulação de mercadorias. 

Portanto, a delimitação da incidência tributária no presente caso pode ser sintetizada 

em duas perguntas: a elaboração, sob encomenda ou de maneira personalizada, de arquivo 

digital imprimível encontra previsão na Lei Complementar 116/2003? Em caso positivo, 

existe ressalva quanto à incidência do ICMS? 

Ao analisar a lista anexa à Lei Complementar 116/2003, entendemos que os itens e 

subitens previstos não estabelecem a incidência do ISS sobre a elaboração de arquivos digitais 

imprimíveis. De fato, à luz de sua qualificação jurídica (bem móvel intangível, constituindo-

se de direitos morais e patrimoniais), não há qualquer subitem que, mesmo que interpretado 

de maneira extensiva, permita a subsunção da atividade de elaboração de arquivo digital 

imprimível, de forma personalizada ou padronizada, aos serviços tributáveis pelo ISS 

previstos na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Nem se alegue que seria possível a aplicação do subitem 1.04 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003, o qual estabelece a incidência do imposto municipal sobre a 

elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente 

da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, 

smartphones e congêneres.  
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Isso porque o referido subitem é expresso ao determinar a incidência do ISS sobre a 

elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, e, diante do fato de 

que o arquivo digital imprimível não é juridicamente qualificado como um programa de 

computador, a exigência do imposto municipal não encontra fundamento constitucional ou 

legal. 

Com efeito, conforme demonstrado no capítulo 1, para que um bem seja juridicamente 

qualificado como um programa de computador, é necessário que preencha os seguintes 

elementos: (i) conjunto organizado de informações em linguagem natural ou codificada; (ii) 

de emprego necessário; para (iii) que uma máquina automática de tratamento de informação 

ou equipamentos periféricos; (iv) funcionem de modo e para fins determinados. 

O arquivo digital imprimível não preenche o requisito (ii) supraindicado acima, tendo 

em vista que não é de “emprego necessário” para “fazer funcionar de modo e para fins 

determinados” uma impressora 3D. De fato, independentemente da existência de um arquivo 

digital imprimível, uma impressora 3D se encontra pronta para uso após a instalação do 

software adequado. Portanto, o que é de emprego necessário para funcionamento de uma 

impressora 3D é o software que realiza a leitura do arquivo digital imprimível, e não o 

arquivo digital imprimível. 

Assim, nem mesmo a interpretação extensiva do subitem 1.04 permitiria incluir a 

elaboração de arquivos digitais imprimíveis. A interpretação extensiva somente é possível 

quando há identidade material intrínseca entre a atividade analisada e o serviço previsto 

expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, de modo que, inexistindo tal 

identidade, não há que falar em sua tributação pelo ISS.  

Portanto, inexistindo identidade material intrínseca entre o arquivo digital imprimível 

e o software, não é legítima a subsunção da atividade de elaboração de arquivo digital 

imprimível ao subitem 1.04.  

Ademais, entendemos que a expressão “congêneres”, indicada no subitem 1.04 da 

referida lista anexa, não pretende alargar o objeto do subitem (programa de computador), mas, 

sim, alcança a variedade de arquiteturas construtivas da máquina em que o programa de 

computador elaborado é executado. Tanto é assim que, ao utilizar o vocábulo “incluindo”, 

adota a seguinte redação: “incluindo tablets, smartphones e congêneres”. Logo, por critérios 

gramaticais, a palavra “congêneres” não está vinculada a “programas de computadores”, 

podendo se referir apenas aos tipos de arquiteturas construtivas em que o programa de 

computador elaborado será executado. 



196 

 

 

Eventual dúvida quanto à incidência de ISS sobre a elaboração de arquivos digitais 

imprimíveis poderia surgir em relação aos subitens 23.01 e 32.01 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003, os quais se referem, respectivamente, aos serviços de: (i) 

programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres; e (ii) desenhos técnicos. 

No entanto, a nosso ver, tais subitens são inaplicáveis à atividade de elaboração de arquivos 

digitais imprimíveis. 

Com efeito, as atividades de programação e comunicação visual têm como objetivo, 

em síntese, a transmissão de mensagens visuais para terceiros. Em tais atividades, não se tem 

como objetivo a criação de um projeto com a representação de um bem tangível, mas, sim, 

veicular visualmente uma mensagem para atingir um propósito específico. Diante de suas 

próprias características técnicas, é possível concluir que um arquivo digital imprimível não se 

resume a simples programação e comunicação visual. 

As atividades de programação e comunicação visual estão estritamente relacionadas à 

transmissão de informações de determinada maneira (visual) para uma finalidade específica e, 

portanto, não se confundem com a elaboração de um projeto que contenha a representação 

tridimensional de um bem. 

Por sua vez, a definição de desenho industrial está prevista no artigo 95 da Lei 

9.279/1996, o qual estabelece que se considera desenho industrial a forma plástica ornamental 

de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, 

proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa 

servir de tipo de fabricação industrial. 

De acordo com o conceito estabelecido pela legislação, é possível concluir que um 

desenho industrial pressupõe, ao menos, forma ornamental que proporcione um resultado 

visual novo e original na sua configuração externa. No entanto, conforme demonstrado, o 

arquivo digital imprimível não exige, necessariamente, formas ornamentais que resultem em 

visual novo e original, sendo que o arquivo digital imprimível pode, inclusive, conter a 

representação tridimensional de bens já compreendidos no estado da técnica.  

O arquivo digital imprimível não possui, obrigatoriamente, as características de 

novidade (artigo 96 da Lei 9.279/1996) e originalidade (artigo 97 da Lei 9.279/1996) exigidas 

pela legislação para que se possa falar em desenho industrial. Além disso, o arquivo digital 

imprimível não é uma forma plástica ou um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado 

a um produto, o que também demonstra a impossibilidade de sua qualificação jurídica 

enquanto desenho industrial. 
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E, diante das características dos serviços previstos no subitem 23.01, é possível 

reconhecer que a expressão “congêneres”, prevista ao final do referido subitem, somente pode 

alcançar atividades que sejam materialmente idênticas a “programação e comunicação visual” 

e “desenho industrial”. Contudo, em razão de suas especificidades técnicas, o arquivo digital 

imprimível não reúne elementos que autorizem reconhecer a existência de identidade material 

com os serviços previstos no subitem 23.01 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Por fim, entendemos que a elaboração de arquivos digitais imprimíveis não pode ser 

qualificada como prestação de serviços de desenhos técnicos, nos termos do subitem 32.01 da 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003.524 

Isso porque, a nosso ver, a prestação de serviços de desenhos técnicos a que alude o 

subitem 32.01 exige que determinado desenho contenha o predicado “técnico”, isto é, a 

necessidade de que o desenho preencha, imprescindivelmente, determinadas normas técnicas 

inerentes a alguma ciência ou ramo do conhecimento para que possa ser licitamente elaborado 

e, por consequência, utilizado pelo destinatário. Um desenho somente será “desenho técnico” 

para os fins do subitem 32.01 na hipótese em que, obrigatoriamente, deva cumprir para com 

normas cuja inobservância resulte na impossibilidade de sua utilização sob a perspectiva 

jurídica e, por conseguinte, a responsabilização do profissional pelos danos causados em 

razão da não observância de tais normas. 

Caso contrário, estar-se-ia admitindo que qualquer tipo de desenho, por possuir 

determinado grau de tecnicidade (já que todo serviço pressupõe, em última análise, alguma 

técnica), seria qualificado como “desenho técnico”, o que, a nosso ver, não é a melhor 

interpretação a ser adotada em relação ao subitem 32.01. 

A elaboração de um arquivo digital imprimível, entretanto, não exige, de maneira 

imprescindível, a observância a normas técnicas inerentes a alguma ciência ou ramo do 

conhecimento, mas, apenas, o conhecimento prévio acerca da tecnologia que permite a sua 

elaboração. E, a nosso ver, tal conhecimento necessário para utilização da tecnologia que 

viabiliza a sua elaboração não é suficiente para resultar na qualificação jurídica de um arquivo 

digital imprimível como “desenho técnico”.  

A título de exemplo, imagine-se um arquivo digital imprimível que contenha a 

representação de uma peça de vestuário ou de talheres. Não há dúvidas de que, para 

elaboração de tal arquivo digital imprimível, não é necessário observar normas técnicas 

 
524 Em sentido contrário, confira-se: OLIVEIRA, Fernando Luis Bernardes de; PRZEPIORKA, Michell. 

Aspectos tributários da impressão 3D. Revista ABRADT Fórum de Direito Tributário – RAFDT, Belo Horizonte, 

ano 04, n. 07, p. 33-50, jan./jun. 2020. 
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inerentes a alguma ciência ou ramo do conhecimento estritamente relacionadas a peças de 

vestuário ou talheres. 

No exemplo mencionado, o arquivo digital imprimível não seria qualificado como 

“desenho técnico”, na medida em que eventual caráter “técnico” está relacionado apenas ao 

conhecimento necessário à utilização da tecnologia para sua elaboração, o que, a nosso ver, é 

insuficiente para resultar na qualificação jurídica de um arquivo digital imprimível como 

“desenho técnico”. Portanto, entendemos que o arquivo digital imprimível, por si só, não é um 

“desenho técnico” para fins de incidência do ISS.525 

Além disso, consoante já demonstrado, um arquivo digital imprimível é um bem 

incorpóreo complexo, de modo que não se restringe apenas a um simples desenho, tendo em 

vista que contém diversas informações e especificações cuja presença é decisiva para 

viabilizar a impressão corretamente. 

Não se nega a possível semelhança entre um arquivo digital imprimível e um desenho 

técnico. No entanto, conforme premissa fixada neste trabalho, entendemos que a interpretação 

extensiva dos subitens da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 pressupõe, 

necessariamente, a identidade material intrínseca entre determinada atividade e o serviço 

previsto expressamente na referida lista anexa. Assim, a mera semelhança não autoriza a 

incidência legítima do ISS, sob pena de tributação com base em analogia, o que é vedado pelo 

artigo 108, § 1º, do Código Tributário Nacional. 

Dessa forma, é possível concluir que a elaboração de arquivos digitais imprimíveis é 

um tipo de serviço não compreendido na competência tributária dos Municípios, haja vista a 

ausência de previsão taxativa na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Tratando-se de 

serviço não inserido na competência tributária dos Municípios, portanto, deve ser aplicada a 

regra para dirimir conflito de competência tributária prevista nas situações em que o negócio 

jurídico se constitua como circulação de mercadorias associada à prestação de serviços não 

previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, a qual, no presente 

caso, resulta na incidência exclusiva do ICMS sobre tal operação, nos termos do artigo 155, § 

2º, IX, “b”, da Constituição Federal. 

Sem prejuízo do exposto, importante destacar que o dispositivo não autoriza a 

tributação, pelo ICMS, sobre o valor total da operação que não se qualifique juridicamente 

 
525 Com base nas premissas fixadas, não se pode ignorar que, futuramente, é possível a elaboração de arquivos 

digitais imprimíveis que se refiram a objetos que, necessariamente, devem observar normas técnicas inerentes a 

alguma ciência ou ramo do conhecimento. Nessa hipótese, seria possível a incidência do ISS com fundamento no 

subitem 32.01, sob o argumento de que a tecnologia seria apenas o suporte e/ou instrumento utilizado para 

elaboração de um desenho técnico. 



199 

 

 

enquanto “operação de circulação de mercadoria”. Em outras palavras, a expressão “valor 

total da operação”, utilizada pelo artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal, deve ser 

interpretada em conjunto com o caput do artigo 155 da Constituituição Federal, que outorga 

competência tributária para instituição de ICMS sobre “operação de circulação de 

mercadoria”. 

Quer-se dizer que a aplicação do referido dispositivo constitucional pressupõe, ainda, 

verificar se a operação analisada se subsume ao critério material da regra-matriz de incidência 

tributária do ICMS, isto é, celebração de negócios jurídicos (“operações”) que resultem na 

transferência de titularidade (“circulação”) de bens móveis corpóreos ou incorpóreos passíveis 

de valoração econômica e destinados à mercancia/ao comércio. 

Essa premissa é de extrema relevância, tendo em vista que a primeira hipótese possui 

peculiaridade que merece distinção para fins de delimitação das incidências tributárias, qual 

seja, o fato de o arquivo digital imprimível ser elaborado de maneira padronizada ou sob 

encomenda. 

Com efeito, na situação em que o arquivo digital imprimível é elaborado sob 

encomenda, é possível afirmar que os direitos morais e os direitos patrimoniais relativos à 

propriedade intelectual subjacente já nascem sob a titularidade do contratante/encomendante. 

Assim, quando elaborado sob encomenda, não há cessão, licença ou transferência da 

propriedade do arquivo digital imprimível. Em verdade, a propriedade plena do arquivo 

digital imprimível é adquirida de maneira originária pela parte contratante, tanto sob a ótica 

dos direitos patrimoniais, quanto sob a perspectiva dos direitos morais. 

Nessa perspectiva, não há a transferência da propriedade de um bem móvel 

previamente existente, mas, sim, negócio jurídico em que uma das partes se obriga a 

desenvolver um novo arquivo digital imprimível em nome da parte contratante. De fato, não 

há “mudança de titularidade” do arquivo digital imprimível, uma vez que o negócio jurídico 

implica o “surgimento da titularidade” diretamente em favor do contratante.  

Ou seja, na elaboração de arquivo digital imprimível sob encomenda, não há 

“transferência da propriedade” propriamente dita, na medida em que o o arquivo digital 

imprimível: (i) não existe previamente à celebração do negócio jurídico; (ii) não surge na 

esfera patrimonial do desenvolvedor para, em seguida, ser alienado à parte 

contratante/encomendante; e (iii) surge de maneira originária na esfera de direitos da parte 

contratante (tomadora do serviço). 

Por outro lado, na hipótese em que a pessoa jurídica elabora arquivos digitais 

imprimíveis de maneira padronizada e os coloca à disposição para o comércio, a propriedade 
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plena sobre o arquivo digital imprimível surge originariamente em favor do desenvolvedor, o 

qual, por sua vez, transferirá tal direito de propriedade quando da sua alienação.  

Nesse caso, estamos diante de situação em que resta configurada a “transferência” da 

propriedade propriamente dita, haja vista que a propriedade do arquivo digital imprimível 

integra, de maneira prévia à celebração do negócio jurídico, a esfera patrimonial do alienante, 

sendo posteriormente transferida ao adquirente. 

Assim, a nosso ver, o negócio jurídico de compra e venda de objeto impresso e de 

arquivo digital elaborado de maneira padronizada se subsume à incidência exclusiva do 

ICMS, com fundamento no artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal c/c o artigo 2.º, 

IV, da Lei Complementar 87/1996, cuja interpretação conjunta permite concluir que, quando 

mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos 

Municípios, incidirá exclusivamente ICMS sobre o valor total da operação. Portanto, o 

imposto estadual incidirá sobre o valor total da operação de circulação de mercadoria, que, 

nessa hipótese, inclui o objeto impresso e o arquivo digital imprimível. 

Por sua vez, em relação ao negócio jurídico de compra e venda de objeto impresso e 

de arquivo digital imprimível elaborado de maneira personalizada, embora também esteja 

submetido à incidência do ICMS pelos mesmos fundamentos constitucionais e legais, a base 

de cálculo do imposto estadual será diversa.  

Isso porque, nesse cenário, somente há “operação de circulação de mercadoria” no 

tocante à parcela do negócio jurídico que se refere ao objeto impresso. Conforme 

demonstrado, não há “transferência” de propriedade do arquivo digital imprimível elaborado 

sob encomenda, uma vez que, nessa hipótese, a propriedade do arquivo digital imprimível não 

é “transferida”, mas, sim, adquirida de maneira originária pela parte contratante. 

Assim, entendemos que o negócio jurídico de compra e venda de objeto impresso e de 

arquivo digital elaborado de maneira personalizada também está submetido à incidência do 

ICMS, ressalvando-se, contudo, que o valor total da operação, base de cálculo a que alude o 

artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal, somente poderá se referir ao objeto 

impresso, excluindo-se, assim, o valor do arquivo digital imprimível elaborado sob 

encomenda da base de cálculo do imposto estadual. 

Quanto à segunda (desenvolvimento de arquivo digital imprimível sob encomenda) e à 

terceira hipóteses (alienação integral da propriedade de arquivo digital imprimível elaborado 

de maneira padronizada), partindo da premissa de que se trata de atividades que não se 

subsumem a qualquer dos serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 
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tributáveis pelo ISS, cabe responder ao seguinte questionamento: trata-se de negócio jurídico 

que se enquadra como operação de circulação de mercadoria tributável pelo ICMS? 

Conforme destacado quando da análise da primeira hipótese neste subtópico, mostra-

se extremamente relevante analisar o contexto em que o arquivo digital imprimível é 

desenvolvido para a qualificação jurídica do negócio jurídico: se o arquivo digital imprimível 

já pertencia ao desenvolvedor (arquivo digital imprimível padronizado) ou foi elaborado de 

maneira originária em favor da parte contratante (arquivo digital imprimível personalizado). 

Na hipótese em que desenvolvido sob encomenda, a propriedade do arquivo digital 

imprimível é adquirida de maneira originária em favor do contratante, razão pela qual o 

negócio jurídico não resulta na “transferência” de sua titularidade. Embora o arquivo digital 

imprimível possa ser qualificado enquanto “mercadoria”, o negócio jurídico que tenha como 

objeto o desenvolvimento de arquivo digital imprimível personalizado não implica a 

“transferência” da propriedade do arquivo digital imprimível. 

Assim, não sendo preenchidos todos os requisitos do critério material da regra-matriz 

de incidência tributária do ICMS, principalmente no que diz respeito à ausência de 

“transferência de propriedade” (“circulação”), o negócio jurídico que tenha como objeto o 

desenvolvimento de arquivo digital imprimível sob encomenda não está submetido à 

incidência do imposto estadual. 

E, conforme demonstrado, não sendo possível subsumir tal negócio jurídico a 

qualquer dos serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, também é 

possível concluir que não há incidência do ISS. 

Não há dúvidas de que o desenvolvimento de arquivo digital imprimível é qualificado 

como prestação de serviço, na medida em que o negócio jurídico consiste no oferecimento de 

uma utilidade a outrem, qual seja, a aquisição originária do arquivo digital imprimível 

desenvolvido de acordo com as exigências e especificidade da parte contratante. 

Contudo, não se está diante prestação de serviço tributável pelo ISS, tendo em vista 

que, na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que adotada interpretação extensiva, 

não há subitem que estabeleça a incidência do imposto municipal sobre tal tipo de negócio 

jurídico. 

Assim, entendemos que o negócio jurídico que tenha como objeto a elaboração de 

arquivo digital imprimível personalizado também não está submetido à incidência do ISS, 

uma vez que é serviço que não possui previsão na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Eventual tributação pelo ISS demandaria, a nosso ver, a edição de lei complementar para 

incluir tal espécie de serviço na lista anexa à Lei Complementar 116/2003.  
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Por outro lado, no tocante à terceira hipótese analisada neste subtópico, entendemos 

que a alienação integral da propriedade de arquivo digital imprimível elaborado de maneira 

padronizada preenche integralmente o critério material da regra-matriz de incidência tributária 

do ICMS: negócio jurídico que obriga uma pessoa jurídica a transferir a propriedade de um 

arquivo digital imprimível elaborado de maneira padronizada que tem valor econômico e é 

destinado ao comércio. 

Nessa hipótese, conforme demonstrado, por ser elaborado de maneira padronizada ao 

público em geral, é possível reconhecer que a propriedade do arquivo digital imprimível é 

detida, originariamente, pelo desenvolvedor, a qual somente será transferida por força do 

negócio jurídico de compra e venda de arquivo digital imprimível celebrado entre as partes. 

Assim, o negócio jurídico implica a transferência da propriedade plena do arquivo digital 

imprimível e, portanto, é qualificado como “operação de circulação de mercadoria” submetida 

à incidencia do ICMS.  

Argumento que poderia afastar a incidência do ICMS na hipótese mencionada 

consistiria no fato de que o arquivo digital imprimível é um bem incorpóreo, e o imposto 

estadual somente incidiria sobre negócios jurídicos que tivessem como objeto bens corpóreos. 

No entanto, pelos fundamentos já expostos no subtópico 2.4 e à luz das premissas fixadas ao 

longo deste trabalho, entendemos ser possível a incidência do ICMS sobre bens incorpóreos, 

o que afasta o argumento mencionado. 

Esse, inclusive, é o motivo pelo qual compreendemos que os arquivos digitais 

imprimíveis podem ser licitamente enquadrados como as mercadorias digitais de que tratam o 

Convênio CONFAZ 181/2015 e o Convênio CONFAZ 106/2017. Nesse sentido, vale 

assinalar que, no signo “mercadorias digitais”, os aludidos convênios utilizam a expressão 

“arquivos eletrônicos e congêneres”, o que reforça o argumento de que os arquivos digitais 

imprimíveis estariam incluídos no gênero “mercadorias digitais”. 

No entanto, sem prejuízo de suas evidentes inconstitucionalidades formais, 

entendemos não ser possível a aplicação do Convênio CONFAZ 181/2015 e do Convênio 

CONFAZ 106/2017, porquanto os referidos convênios dão margem à interpretação no sentido 

de que seriam aplicáveis a qualquer tipo de disponibilização de arquivos digitais imprimíveis.  

Contudo, conforme reiteradamente exposto, a incidência do ICMS pressupõe, 

necessariamente, a celebração de um negócio jurídico que implique a transferência de 

titularidade da mercadoria, razão pela qual não é possível a exigência do imposto estadual em 

toda e qualquer foram de disponibilização de arquivos digitais imprimíveis. Logo, ainda que 

os arquivos digitais imprimíveis sejam, à luz do Convênio CONFAZ 181/2015 e do Convênio 
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CONFAZ 106/2017, passíveis de definição como “mercadorias digitais”, não há que falar na 

cobrança de ICMS com fundamento exclusivo em tais convênios, haja vista que, além de suas 

inconstitucionalidade formais, a incidência do imposto estadual exige a transferência de 

titularidade da mercadoria.  

Ademais, vale ressaltar que a incidência do ICMS sobre bens incorpóreos não 

dispensa a exigência de que tais bens sejam passíveis de valoração econômica e destinados à 

mercancia/ao comércio, o que, inclusive, é corroborado pelo artigo 4.º da Lei Complementar 

87/1996. Assim, caso os arquivos digitais imprimíveis não sejam destinados à mercancia, não 

haverá que falar na incidência de ICMS sobre tais bens incorpóreos. 

Por outro lado, existe argumento robusto que, eventualmente, poderia afastar a 

incidência de ICMS sobre a transferência da propriedade dos arquivos digitais imprimíveis: a 

existência de direitos morais atrelados ao arquivo digital imprimível impede a total 

transferência de propriedade para fins de exigência do imposto estadual? 

Tal questionamento decorre do fato de que, sob determinada perspectiva, os arquivos 

digitais imprimíveis se assemelham a projetos. Partindo de tal premissa, poder-se-ia dizer que 

os arquivos digitais imprimíveis são obras intelectuais protegidas pela Lei 9.610/1998, o que 

resultaria na circunstância de que os arquivos digitais imprimíveis seriam bens móveis 

intangíveis com relação aos quais exsurgem relações jurídicas de direitos morais e direitos 

patrimoniais. 

E, se existentes direitos morais sobre o arquivo digital imprimível, tais direitos são 

inalienáveis e irrenunciáveis, e, à luz da legislação, o contrato que tenha como objeto a 

transferência de um bem protegido pela legislação de direitos autorais somente pode 

compreender a totalidade dos direitos patrimoniais.526-527 Consequentemente, mesmo na 

alienação integral de sua propriedade, a legislação garante ao autor da obra intelectual 

diversos direitos morais, tais como o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra, bem 

como o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática 

de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-lo ou atingi-lo, como autor, em sua 

reputação ou honra. 

Sob tal perspectiva, mesmo na alienação total dos direitos relativos à propriedade 

intectual do arquivo digital imprimível, poder-se-ia cogitar que a manutenção de direitos 

 
526 “Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.” 
527 “Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus 

sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 

meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes 

limitações: I – a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os 

expressamente excluídos por lei.” 
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morais em benefício do desenvolvedor restringem a aquisição da propriedade plena do 

arquivo digital imprimível pelo usuário.  

Logo, não se ignora eventual argumento no sentido de que a restrição causada pelos 

direitos morais sobre a propriedade do arquivo digital imprimível impediria a aquisição plena 

dos direitos de propriedade e, consequentemente, afastaria a incidência do ICMS, na medida 

em que o imposto estadual exige a transferência total de titularidade da mercadoria. 

O questionamento suscitado supra pode ser reformulado da seguinte forma: é possível 

a incidência do ICMS na transferência de titularidade de arquivos digitais imprimíveis, 

mesmo diante do fato de que a alienação total da propriedade não impede a manutenção de 

direitos morais que permitem ao autor do arquivo digital imprimível reivindicar sua autoria e 

assegurar sua integridade para evitar danos à sua reputação ou honra? Entendemos que a 

resposta é afirmativa. 

Com efeito, a nosso ver, a manutenção de direitos morais não impede o direito de 

explorar economicamente a propriedade do arquivo digital imprimível alienado. Os direitos 

morais outorgados ao autor da obra intelectual não obsta a que o adquirente exerça, 

livremente, todos os direitos inerentes à propriedade do arquivo digital imprimível, quais 

sejam usar, fruir, dispor, reaver e perseguir, previstos no artigo 1.228 do Código Civil. 

Em termos hipotéticos, os direitos morais outorgados ao autor da obra somente 

restringiriam a propriedade dos direitos patrimoniais nas hipóteses em que a circulação ou a 

utilização da obra implicar afronta à sua reputação e imagem, na medida em que o artigo 24 

da Lei 9.610/1998, VI, estabelece que é direito moral do autor o de retirar de circulação a obra 

ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou uso 

resultar em afronta à sua reputação e imagem.  

No entanto, mesmo em tal situação, trata-se de hipótese excepcional, uma vez que tal 

restrição decorre apenas por se tratar de um ato ilícito praticado pelo titular dos direitos 

patrimoniais da obra intelectual, ou seja, a hipótese excepcional de restrição dos direitos 

patrimoniais não está atrelada à liberalidade do autor da obra, devendo ser demonstrada a 

existência de dano à sua imagem ou reputação pela prática de um ato necessariamente ilícito. 

Em verdade, os direitos do autor que, eventualmente, restringiriam a propriedade da 

obra intelectual são qualificados pela legislação como direitos patrimoniais, nos termos do 

artigo 29 da Lei 9.610/1998.528 E justamente os direitos patrimoniais é que são passíveis de 

 
528 “Capítulo III 

Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. 
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integral alienação em favor do adquirente da obra intelectual (in casu, autor do arquivo digital 

imprimível). Fato é que a existência de direitos morais não altera o regular exercício de 

direitos patrimoniais pelo adquirente da obra intelectual pela prática de atos lícitos.  

Tanto é assim que o artigo 8.º, VII, da Lei 9.610/1998 estabelece que não é objeto de 

proteção como direitos autorais o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas 

nas obras, o que reforça o fato de que a manutenção dos direitos morais previstos no artigo 24 

da referida legislação não significa que há restrição à sua exploração econômica, sendo 

possíveis a transferência da propriedade dos direitos patrimoniais e, consequentemente, a 

incidência do ICMS. 

Ademais, entendemos que a manutenção de direitos morais não altera o fato de que, 

em verdade, os direitos patrimoniais são passíveis de integral alienação em favor do 

adquirente do arquivo digital imprimível. E, partindo da premissa de que a incidência do 

ICMS pressupõe a transferência de titularidade de bem móvel para fins mercantes, 

compreendemos que a finalidade mercantil é atendida, justamente, pelo fato de que é possível 

a alienação integral dos direitos patrimoniais do arquivo digital imprimível destinado à 

mercancia.  

 
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais 

como: 

I – a reprodução parcial ou integral; 

II – a edição; 

III – a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

IV – a tradução para qualquer idioma; 

V – a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

VI – a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração 

da obra; 

VII – a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer 

outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e 

lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou 

produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 

VIII – a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 

b) execução musical; 

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 

d) radiodifusão sonora ou televisiva; 

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; 

f) sonorização ambiental; 

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

h) emprego de satélites artificiais; 

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares 

que venham a ser adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 

IX – a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de 

arquivamento do gênero; 

X – quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.” 
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Deve ser levado em consideração ainda que o caráter mercante do arquivo digital 

imprimível decorreria de ser suscetível de apreciação econômica e destinado ao comércio, 

requisitos estes que são atendidos pela possibilidade de alienação integral de direitos 

patrimoniais, independentemente da manutenção de direitos morais. 

Acerca da incidência de ICMS sobre mercadorias dotadas de direitos morais, veja-se o 

Convênio ICMS 59/1991, o qual autoriza a instituição de isenção do imposto estadual nas 

saídas de obras de arte decorrentes de operações realizadas pelo próprio autor, bem como 

permite a concessão de crédito fiscal presumido de 50% do imposto incidente na operação ao 

estabelecimento que realizar saída de obra de arte.  

Ora, se foi editado convênio para autorizar a concessão de isenção e crédito 

presumido, é lícito concluir que os Estados partem da premissa de que se trata de operação 

submetida à incidência do ICMS, ainda que se trate de mercadoria relativamente à qual existe 

relação jurídica de direito moral no tocante ao autor da obra. 

Dessa forma, ainda seja reconhecida a existência de direitos morais acerca dos 

arquivos digitais imprimíveis, entendemos que o negócio jurídico mencionado na terceira 

hipóteses se enquadra perfeitamente no critério material da regra-matriz de incidência 

tributária do ICMS definido no presente trabalho, qual seja a celebração de negócios jurídicos 

(“operações”) que resultem na transferência de titularidade (“circulação”) de bens móveis 

corpóreos ou incorpóreos passíveis de valoração econômica e destinados à mercancia/ao 

comércio. 

Passa-se, então, à análise da quarta hipótese: o negócio jurídico que tem como objeto a 

cessão parcial de direitos da propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível, 

disponibilizado por transferência eletrônica de dados por meio da Internet ou mediante um 

suporte físico, oportunidade em que poderão ser transferidos os direitos que permitam apenas 

o uso (licenciamento de uso) ou o uso e a comercialização do arquivo digital imprimível 

(licenciamento de uso e/ou comercialização). 

Por se tratar de negócio jurídico que não implica a transferência da propriedade do 

arquivo digital imprimível, já se exclui, de plano, a incidência do ICMS, uma vez que o 

critério material da regra-matriz de incidência tributária do referido imposto pressupõe, 

necessariamente, um negócio jurídico que acarreta a transferência de titularidade da 

mercadoria.  

De fato, nos negócios jurídicos em que são cedidos apenas parcialmente os direitos 

relativos à propriedade intelectual do arquivo digital imprimível, tais como o direito ao uso e 

à comercialização, não há que falar na transferência da propriedade. O teor dos direitos 
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transmitidos em tais espécies de negócios jurídicos não permite afirmar que existe uma 

transferência da integralidade dos direitos relativos à propriedade, afastando, assim, a 

incidência do ICMS por ausência de subsunção do fato ao critério material de sua regra-

matriz. 

Restaria, portanto, questionar: é possível a incidência de ISS sobre o negócio jurídico 

que tem como objeto a cessão parcial de direitos da propriedade intelectual subjacente ao 

arquivo digital imprimível, disponibilizado por transferência eletrônica de dados por meio da 

Internet ou mediante um suporte físico, que permitam o uso e/ou sua comercialização? 

Importante afastar, de plano, eventual argumento no sentido de que o subitem 1.05 da 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003 seria aplicável ao caso, pois ele trata da incidência 

de ISS sobre licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, e, 

conforme salientado, o arquivo digital imprimível não pode ser juridicamente qualificado 

como programa de computador. Assim, não há que falar na aplicação do subitem 1.05 da lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Analisando a lista anexa à Lei Complementar 116/2003, entendemos ser possível 

subsumir o negócio jurídico mencionado ao subitem 1.09, o qual estabelece a incidência do 

ISS sobre a disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e 

texto por meio da Internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos. 

Com efeito, o arquivo digital imprimível contém a representação tridimensional do 

objeto a ser impresso, o que poderia levar à conclusão de que se estaria diante de conteúdo de 

imagem, encontrando, portanto, previsão expressa no termo “conteúdo de imagem” a que se 

refere o subitem 1.09.  

Não desconhecemos que tal subitem foi incluído na lista anexa à Lei Complementar 

116/2003 pela Lei Complementar 157/2016 com o objetivo de tributar as atividades de 

streaming. No entanto, isso não altera o fato de que, à luz do critério material da regra-matriz 

de incidência tributária do ISS adotado para o presente trabalho, o termo “disponibilização, 

sem cessão definitiva”, utilizado pelo referido subitem, também pode abranger negócios 

jurídicos cujo objetivo seja a cessão de direitos de uso e/ou de comercialização, já que, em 

tais hipóteses, não há cessão definitiva. 

De fato, adotando-se o critério para interpretação extensiva da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 784.439, a expressão 

“disponibilização sem cessão definitiva”, prevista no subitem 1.09, abrangeria a 

disponibilização de todos os direitos que não impliquem a cessão definitiva dos bens 

contemplados pelo referido subitem, isto é, a transferência de titularidade dos bens.  
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No presente caso, os direitos de uso e/ou de comercialização não resultam na cessão 

definitiva, motivo pelo qual seria possível reconhecer a existência de identidade material 

intrínseca entre o termo “disponibilização sem cessão definitiva”, utilizado pelo subitem 1.09 

da lista de serviços, e os direitos de uso e/ou de comercialização. 

Logo, partindo da premissa de que a disponibilização, sem cessão definitiva, de 

conteúdo de imagem abrange a disponibilização de direitos de uso e/ou comercialização (sem 

cessão definitiva) de arquivos digitais imprimíveis (conteúdos de imagem), entendemos ser 

possível a tributação de tal tipo de negócio jurídico pelo ISS, com fundamento no subitem 

1.09 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Sem prejuízo do exposto, não se ignora que o subitem 1.09 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 estabelece que a disponibilização, sem cessão definitiva, deve se dar 

por meio da Internet. Logo, seria possível sustentar que não seria toda e qualquer 

disponibilização de direitos de uso e/ou comercialização (sem cessão definitiva) de arquivos 

digitais imprimíveis (conteúdos de imagem) que será passível de tributação pelo ISS com 

fundamento no subitem 1.09 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, mas apenas aquela 

realizada por meio da Internet. 

Ademais, o subitem não utilizou a expressão “congêneres”, de modo que, levando em 

conta a premissa de que a lista anexa à Lei Complementar 116/2003 é taxativa, não seria 

possível a tributação pelo ISS com fundamento no referido subitem nas hipóteses em que a 

disponibilização sem cessão definitiva de arquivos digitais imprimíveis é realizada mediante 

suporte físico. 

No entanto, a nosso ver, entendimento nesse sentido parte da singela literalidade da 

legislação, e, em verdade, olvida-se do fato de que o suporte físico não é relevante para fins 

de análise do teor dos direitos transmitidos para concluir que determinado negócio jurídico 

resulta na disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de imagem.  

Além disso, com base no critério para interpretação extensiva da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 estabelecido pela Suprema Corte no RE 784.439, seria possível 

reconhecer que a forma adotada para disponibilização sem cessão definitiva não é relevante 

para qualificar determinado serviço nesse sentido, tendo em vista que o suporte físico não é 

imprescindível para verificar o teor dos direitos transmitidos relativos à propriedade 

intelectual subjacente. 

De fato, partindo-se da premissa de que o suporte físico não tem o condão de alterar a 

incidência tributária, o fato de o subitem 1.09 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 

indicar a forma (Internet) não pode servir de fundamento para afastar a tributação do conteúdo 
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(disponibilização sem cessão definitiva). Consoante demonstrado, o que importa, para fins de 

incidência do ISS, é a existência de identidade material intrínseca entre o serviço previsto no 

subitem e a atividade objeto de análise. Caso contrário, estar-se-ia admitindo que sujeitos 

dedicados à mesma atividade (disponibilização sem cessão definitiva) seriam tributados de 

maneira diversa somente em função do meio utilizado para o desenvolvimento de tal 

atividade, o que, a nosso ver, carece de fundamento constitucional e legal. 

Portanto, na hipótese em que um negócio jurídico tenha como objeto o oferecimento 

de uma utilidade consistente na disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 

áudio, vídeo, imagem e texto, independentemente do suporte utilizado para tal 

disponibilização, estar-se-á diante de serviço tributável pelo ISS, nos termos do subitem 1.09 

da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.  

É exatamente o que ocorre na disponibilização de direitos de uso e/ou comercialização 

(sem cessão definitiva) de arquivos digitais imprimíveis (conteúdos de imagem), razão pela 

qual, a nosso ver, trata-se de serviço tributável pelo ISS, com fundamento no subitem 1.09 da 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Diante do fato de que o meio utilizado para transmissão e disponibilização de direitos 

relativos à propriedade intelectual não é relevante para fins tributários, o subitem 1.09 se 

aplica a todas as situações em que se verifique a disponibilização, sem cessão definitiva, de 

arquivos digitais imprimíveis, independentemente do instrumento empregado para 

transmissão dos direitos parcialmente disponibilizados, isto é, suporte físico ou via eletrônica. 

Por fim, cabe analisar a última hipótese (quinta hipótese) indicada no presente 

subtópico, qual seja a tributação da atividade de armazenamento e hospedagem de arquivos 

digitais imprimíveis cujos direitos totais ou parciais da propriedade intelectual subjacente são 

detidos por terceiros. 

Após o advento da Lei Complementar 157/2016, entendemos que se trata de serviço 

que encontra previsão expressa na Lei Complementar 116/2003. Com efeito, a novel 

legislação alterou a redação original do subitem 1.03, a qual passou a incluir os seguintes 

serviços: processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 

páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. 

Com efeito, a plataforma de compartilhamento de arquivos digitais imprimíveis 

realiza, em favor dos terceiros detentores dos direitos totais ou parciais relativos à propriedade 

intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível, o armazenamento de “imagens”, partindo 

da premissa de que tais arquivos contenham a imagem, em três dimensões, do objeto a ser 

impresso. 



210 

 

 

Além disso, importante destacar que o mencionado subitem, ao se referir aos diversos 

tipos de objetos passíveis de processamento, armazenamento ou hospedagem, finaliza com a 

expressão “congêneres”. Logo, a expressão “congêneres”, com ainda mais razão, permite 

concluir que os arquivos digitais imprimíveis podem ser enquadrados como congêneres dos 

objetos listados expressamente no subitem 1.03 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Dessa forma, entendemos que o armazenamento e a hospedagem de arquivos digitais 

imprimíveis, cujos direitos totais ou parciais da propriedade intelectual subjacente são detidos 

por terceiros, são serviços tributáveis pelo ISS, com fundamento no subitem 1.03 da lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003.529 

Sem prejuízo do exposto até o momento, não se pode ignorar que, em todas as 

hipóteses analisadas, é possível que os negócios jurídicos também estabeleçam a prestação de 

serviços técnicos complementares para garantir o adequado funcionamento do arquivo digital 

imprimível em favor do sujeito contratante.  

Tratar-se-ia, portanto, de hipótese semelhante àquela que se verifica nas operações 

com software por força do artigo 8.º da Lei 9.609/1998, o qual estabelece que o sujeito que 

realiza operações com software na qualidade de proprietário ou titular dos direitos de 

comercialização é obrigado, durante o prazo de validade técnica da versão do software objeto 

do negócio jurídico, a assegurar a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao 

adequado funcionamento do programa em favor dos usuarios. 

Nessa hipótese, seria possível a incidência do ISS exclusivamente sobre a prestação de 

serviços técnicos complementares, com fundamento no subitem 1.07 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003, que qualifica como serviço tributável pelo imposto municipal a 

prestação de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção 

de programas de computação e bancos de dados.530 

 
529 Partindo-se de tal premissa, consideramos inaplicável a Cláusula Quarta do Convênio CONFAZ 106/2017 à 

pessoa jurídica que realiza o armazenamento e a hospedagem de arquivos digitais imprimíveis, pois referida 

cláusula estabelece que a pessoa jurídica detentora da plataforma de compartilhamento de arquivos digitais 

imprimíveis é contribuinte do ICMS. Assumindo que sobre tal atividade há a incidência de ISS, não há que falar 

na eleição da referida pessoa jurídica como contribuinte do ICMS. Ademais, a nosso ver, a pessoa jurídica 

detentora da plataforma de compartilhamento de arquivos digitais não pratica atos passíveis de qualificação no 

critério material da regra-matriz de incidência tributária do ICMS, o que, igualmente, afastaria a exigência do 

imposto estadual. 
530 As peculiaridades dos negócios realizados no contexto da economia digital demonstram a necessidade de que 

os modelos contratuais sejam entabulados com precisão e clareza, de modo a delimitar todas as obrigações 

envolvidas. Se devidamente formatado, o negócio jurídico que tenha como objeto o desenvolvimento de arquivo 

digital imprimível aliado a prestação de serviços técnicos complementares deverá segregar o valor da 

contrapartida financeira relativa a cada uma das obrigações. E, nesse cenário, a Autoridade Fiscal não poderá 

incluir o valor correspondente à elaboração do arquivo digital imprimível personalizado na base de cálculo do 

ISS devido sobre a prestação de serviços técnicos complementares. Por outro lado, caso o negócio jurídico não 

contenha a segregação de cada uma das obrigações, não se pode descartar a hipótese em que a Autoridade Fiscal 
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Assim, pelos fundamentos expostos no presente subtópico e à luz das premissas 

fixadas ao longo deste estudo, sistematizamos nosso entendimento da seguinte forma: 

I. Elaboração, de maneira padronizada, de arquivo digital imprimível cuja propriedade 

é integralmente alienada, necessariamente, com o objeto impresso: incidência exclusiva do 

ICMS sobre o valor total da operação, que, nessa hipótese, inclui o objeto impresso e o 

arquivo digital imprimível. 

II. Elaboração, sob encomenda, de arquivo digital imprimível cuja propriedade é 

adquirida, necessariamente, com o objeto impresso: incidência exclusiva do ICMS, 

ressalvando-se, contudo, que a base de cálculo do imposto somente poderá se referir ao objeto 

impresso, excluindo-se, assim, o valor do arquivo digital imprimível elaborado sob 

encomenda da base de cálculo do imposto estadual. 

III. Alienação integral da propriedade de arquivo digital imprimível elaborado de 

maneira padronizada: incidência exclusiva do ICMS. 

IV. Elaboração de arquivo digital imprimível sob encomenda: não incidência de ICMS 

e ISS. 

V. Cessão parcial de direitos da propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital 

imprimível que permitem sua utilização e/ou comercialização, independentemente do suporte 

utilizado para tal disponibilização: incidência exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 

1.09 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.531 

VI. Armazenamento e hospedagem de arquivos digitais imprimíveis cujos direitos 

totais ou parciais da propriedade intelectual subjacente são detidos por terceiros: incidência 

exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 1.03 da lista anexa à Lei Complementar 

116/2003. 

VII. Prestação de serviços técnicos complementares para garantir o adequado 

funcionamento do arquivo digital imprimível em favor do sujeito contratante: incidência 

exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 1.07 da lista anexa à Lei Complementar 

116/2003. 

Uma vez analisadas as controvérsias relacionadas às incidências tributárias sob 

perspectiva do arquivo digital imprimível, passa-se à delimitação dos tributos incidentes sobre 

 
pretenda exigir o ISS sobre o valor total do contrato com fundamento no subitem 1.07, o que, invariavelmente, 

demandará a instauração de contencioso para demonstrar a não incidência do imposto municipal sobre a parcela 

do negócio jurídico a que se refere o serviço de elaboração de arquivo digital imprimível sob encomenda. 
531 Acerca da não incidência de ISS nas operações de cessão de direitos autorais, confira-se: KFOURI JUNIOR, 

Anis. Tributação dos Direitos Autorais: a não incidência do ISS nas operações de cessão de direitos autorais. In: 

MACEDO, Alberto (coord.); CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes (coord). Tributação Indireta Empresarial: 

indústria, comércio e serviços cit., p. 655-665. 
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os programas de computadores utilizados para elaboração do arquivo digital imprimível e 

funcionamento da impressora 3D. 

 

2.9. Tributos sobre o consumo incidentes sobre os softwares utilizados para 

elaboração do arquivo digital imprimível e funcionamento da impressora 3D 

 

O estudo das incidências tributárias sob a perspectiva do programa de computador 

utilizado para elaboração do arquivo digital imprimível e funcionamento da impressora 3D é 

importante diante do fato de que, conforme destacado, a representação do objeto 

tridimensional a que se refere o arquivo digital imprimível e o código relativo ao software 

usado para sua elaboração não se confundem. Da mesma forma, ao adquirir uma impressora 

3D, também não é possível afirmar, de maneira peremptória, que o programa de computador 

empregado para seu funcionamento também é alienado. 

Logo, os negócios jurídicos que tenham como objeto o arquivo digital imprimível e a 

impressora 3D não abrangem, automaticamente, o programa de computador utilizado para sua 

elaboração. Faz-se mister, portanto, delimitar as incidências tributárias dos negócios jurídicos 

que tenham como objeto, especificamente, o programa de computador usado para elaboração 

do arquivo digital imprimível e funcionamento da impressora 3D. 

Em última instância, trata-se de analisar controvérsia sobre a qual a doutrina já se 

debruça há algum tempo: incide ISS ou ICMS na aquisição de programa de computador? Para 

responder a tal questionamento, retomemos, ainda que sinteticamente, as premissas fixadas ao 

longo do presente trabalho. 

Com efeito, o artigo 1.º da Lei 9.609/1998 define programa de computador como a 

expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 

contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas 

automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 

periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para 

fins determinados. 

E, quanto à forma de transmissão de direitos relativos ao arquivo digital imprimível, o 

artigo 9.º da Lei 9.609/1998 estabelece que o uso de programa de computador será objeto de 

contrato de licença, abrangendo, portanto, a celebração dos negócios jurídicos que tenham 

como objeto a licença de uso, comercialização e a transferência de tecnologia. 

Ademais, nos termos do artigo 8.º da Lei 9.609/1998, os negócios jurídicos realizados 

nas operações com software não se limitam à transferência total ou parcial de direitos 
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relativos à propriedade intelectual, mas, sim, também incluem a prestação de serviços técnicos 

complementares para garantir o funcionamento do software em favor do usuario. 

Seja no tocante à elaboração do arquivo digital imprimível, seja no que tange à 

operação da impressora 3D, a análise das incidências tributárias sobre os programas de 

computador utilizados em tais contextos ocorrerá sob as mesmas perspectivas, isto é: (i) 

qualificação jurídica prevista no artigo 1.º da Lei 9.609/1998; e (ii) a forma de transmissão 

dos direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao programa de computador, nos 

termos do artigo 9.º da Lei 9.609/1998. 

Além disso, partimos da premissa de que a aquisição de direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente a um programa de computador independe do meio pelo 

qual tais direitos são adquiridos, isto é, se mediante transferência eletrônica de dados, 

software-as-a-servie ou mídia física, mas, sim, do negócio jurídico celebrado entre as partes e 

o teor dos direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao programa de computador 

que são transferidos. Assim, entendemos que as incidências tributárias delimitadas no 

presente trabalho se aplicam a todos os programas de computador envolvidos nas operações 

com impressora 3D, independentemente da forma pela qual os direitos, totais ou parciais, 

relativos à propriedade intelectual subjacente são adquiridos. 

Feitas tais considerações, passa-se a delimitar as incidências tributárias sobre as 

operações envolvendo o programa de computador utilizado para elaboração do arquivo digital 

imprimível e para funcionamento da impressora 3D. 

A controvérsia tributária sobre o tema tem se centrado, em síntese, em dois aspectos: 

(i) o meio pelo qual o programa de computador é disponibilizado, isto é, mediante suporte 

físico ou digital; e (ii) se o programa de computador foi elaborado de maneira personalizada 

ou padronizada.532 De fato, tais critérios passaram a ser levados em consideração, 

notoriamente, após o julgamento do RE 176.626, conforme exposto no subtópico anterior. 

E, conforme mencionado, tanto os Municípios quanto os Estados partem da premissa 

de que as operações com programas de computador estão submetidos às suas competências 

tributárias, isto é, são tributáveis pelo ISS ou pelo ICMS, respectivamente. A título de 

exemplo, basta contrapor o entendimento adotado pelo Estado de São Paulo e pelo Município 

de São Paulo,533 os quais se encontram em estágio mais avançado sobre o tema.  

 
532 GOMES, Daniel de Paiva. Uma análise pragmática da tributação indireta do software no Brasil: o conflito de 

competência entre ICMS e ISSQN cit., p. 3. 
533 Referidos entes federativos são citados como exemplo tendo em vista que: (i) são os entes federativos que se 

encontram em estágio mais “avançado” no que tange ao tratamento do tema; e (ii) as principais empresas de 

tecnologia se localizam em tais entes federativos. 
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De fato, o Estado de São Paulo entende que há incidência do ICMS nas operações com 

softwares, programas, aplicativos, arquivos eletrônicos e jogos eletrônicos, padronizados, 

ainda que sejam ou possam ser adaptados, independentemente de como são comercializados. 

Por outro lado, para o Município de São Paulo: (i) o Licenciamento ou cessão de 

direito de uso de programas de computação, por meio de suporte físico ou por transferência 

eletrônica de dados (download de software), ou quando instalados em servidor externo 

(Software as a Service – SaaS), enquadra-se no subitem 1.05 da lista de serviços; e (ii) o 

enquadramento adotado independe de o software ter sido programado ou adaptado para 

atender à necessidade específica do tomador (software por encomenda) ou ser padronizado 

(software de prateleira ou off the shelf). 

No entanto, a nosso ver, tais premissas não são adequadas para a correta delimitação 

das incidências tributárias sobre as operações com programas de computador. Consideramos 

que deve ser realizada a subsunção do fato ao critério material das regras-matrizes de 

incidência tributária à luz da qualificação jurídica dos direitos transmitidos no negócio 

jurídico celebrado pelas partes. 

Sobre o tema, o artigo 9.º da Lei 9.609/1998 estabelece que uso de programa de 

computador será objeto de contrato de licença, o que inclui a celebração dos negócios 

jurídicos que tenham como objeto a licença de uso, a comercialização e a transferência de 

tecnologia.  

Realmente, no tocante aos contratos de licença de uso e/ou comercialização, fato é que 

não há transferência da propriedade do programa de computador, isto é, o “código-fonte” 

permanece na esfera dos direitos patrimoniais do autor do referido programa de computador. 

E, consoante demonstrado anteriormente, o critério material da regra-matriz de 

incidência tributária do ICMS é a celebração de negócios jurídicos (“operações”) que 

resultem na transferência de titularidade (“circulação”) de bens móveis corpóreos ou 

incorpóreos passíveis de valoração econômica e destinados à mercancia/ao comércio.  

A análise do critério material supra permite concluir que a impossibilidade da 

incidência de ICMS sobre o contrato de licenciamento de uso e/ou comercialização decorre do 

fato de que, em tais tipos de negócios jurídicos, não há transferência de titularidade do 

programa de computador. 

Deveras, em contratos de licenciamento de uso e/ou comercialização, somente são 

transferidos os direitos relativos à propriedade intelectual subjacente do programa de 

computador que possibilitem ao usuário sua utilização no âmbito profissional ou empresarial 

e/ou o direito à sua exploração econômica. Portanto, os demais direitos relativos à 
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propriedade do programa de computador não são transferidos, de modo que o adquirente dos 

direitos de uso e/ou comercialização não exerce, em sua plenitude, os atributos inerentes à 

propriedade descritos no artigo 1.228 do Código Civil. 

Dessa forma, ainda que o ICMS incida sobre mercadorias incorpóreas – tal como o 

programa de computador –, o contrato de licenciamento de uso e/ou comercialização não 

preenche todos os elementos do critério material da regra-matriz de incidência tributária do 

imposto estadual, notadamente no que se refere à transferência de titularidade. 

Cabe, portanto, questionar: é possível a incidência do ICMS sobre a transferência de 

titularidade do programa de computador? Entendemos que a resposta é afirmativa. 

A transferência de titularidade do programa de computador é possível mediante a 

celebração de negócio jurídico que implique a transferência do “código-fonte”. Nessa 

hipótese, o indivíduo adquire todos os direitos relativos ao programa de computador, e não 

apenas o direito ao uso e/ou comercialização. 

Logo, é possível concluir que tal negócio jurídico resulta na transferência de 

titularidade de um bem incorpóreo suscetível de apreciação econômica destinado à mercancia, 

sendo, portanto, legítima a incidência do ICMS. 

Diante do exposto, cabe analisar uma possível problemática prevista na Lei 

9.609/1998. Embora o § 1.º do artigo 2.º da Lei 9.609/1998 estabeleça que “não se aplicam ao 

programa de computador as disposições relativas aos direitos morais”, referido dispositivo 

determina que é  

[...] ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do 

programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não 

autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação 

do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. 

Em que pese a legislação afastar a aplicação dos direitos morais com relação ao 

programa de computador, não se pode ignorar que, eventualmente, o direito à oposição a 

alterações não autorizadas nas hipóteses listadas no referido dispositivo poderia ser tido como 

um obstáculo à aquisição da plena propriedade do programa de computador. E, não sendo 

adquirida a integral propriedade do programa de computador, ficaria inviabilizada a exigência 

do imposto estadual. 

No entanto, em linha com a premissa adotada quando da análise da incidência de 

ICMS na transferência de titularidade de arquivos digitais imprimíveis, entendemos que o 

direito de oposição garantido ao autor do programa de computador não tem o condão de afetar 
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a exploração econômica decorrente de atos lícitos pelo adquirente do programa de 

computador. 

Além disso, com relação ao programa de computador, tal argumento ganha ainda mais 

força, já que a própria legislação de regência estabelece, expressamente, que não se aplicam 

ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais. 

Dessarte, tratando-se de negócio jurídico que tenha como objeto a transferência do 

“código-fonte” do programa de computador, isto é, a aquisição da integral titularidade do 

programa de computador, estar-se-á diante de fato subsumível à incidência do ICMS. 

Esse é o motivo pelo qual reconhecemos a inconstitucionalidade material do Convênio 

CONFAZ 181/2015 e do Convênio CONFAZ 106/2017, na medida em que eles estabelecem 

a exigência do imposto estadual sobre a mera disponibilização de programa de computador, 

independentemente se tal disponibilização resulta na aquisição da propriedade integral do 

programa de computador. 

Entendemos que se trata de evidente inconstitucionalidade, na medida em que o ICMS 

exige, necessariamente, a celebração de um negócio jurídico que resulte na transferência de 

titularidade, de modo que meros contratos de licenciamento de uso ou de comercialização são 

insuficientes para atrair a incidência do imposto estadual. 

Frise-se que, para incidência do ICMS, consideramos que o negócio jurídico celebrado 

deve resultar na aquisição da propriedade de um programa de um computador, ou seja, o 

negócio jurídico celebrado entre as partes tem como objetivo a aquisição da propriedade, 

mediante transferência do “código-fonte”, de um programa de computador. É possível 

concluir que o programa de computador, nessa hipótese, é previamente existente à celebração 

do negócio jurídico e pertence ao indivíduo vendedor. 

Isso significa que, caso o negócio jurídico tenha como objeto a elaboração de um 

programa de computador personalizado para atender às especificidades do usuário, não haverá 

que falar na incidência do ICMS. Em verdade, em tal hipótese, estar-se-á diante de fato 

tributável pelo ISS, com fundamento no subitem 1.04 da lista anexa à Lei Complementar 

116/2003.  

Após as alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016, o subitem 1.04 da 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003 foi alargado, passando a abranger a elaboração de 

programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura 

construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e 

congêneres. 
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O contrato de desenvolvimento de software – “conhecido como software sob 

encomenda” – é negócio jurídico por meio do qual uma parte assume a obrigação de 

desenvolver determinado programa de computador em benefício da parte contratante. Trata-se 

de modelo de contrato em que os direitos morais e os direitos relativos à propriedade 

intelectual subjacente ao software já nascem sob a titularidade do contratante/encomendante. 

Assim, é possível concluir que o contrato de desenvolvimento de software não implica 

cessão, licença ou transferência do código-fonte em favor da parte contratante. Em verdade, o 

código-fonte e, portanto, a propriedade plena do software, é adquirida de maneira originária 

pela parte contratante, tanto sob a ótica dos direitos patrimoniais, quanto sob a perspectiva dos 

direitos morais. 

Nessa perspectiva, não se trata de um contrato que implica a transferência da 

propriedade de um bem móvel previamente existente, mas, sim, negócio jurídico em que uma 

das partes se obriga a desenvolver um novo software em nome da parte contratante. 

Sendo assim, é possível concluir que o contrato de desenvolvimento de software não 

se confunde com o contrato de transferência do código-fonte do programa de computador. 

Isso porque, o negócio jurídico de desenvolvimento de software tem como objetivo a criação 

de um novo software, onde a integralidade de todos os direitos é adquirida de maneira 

originária pela parte contratante (tomadora do serviço). 

Em um contrato de transferência do código-fonte, por sua vez, o código-fonte é 

previamente detido por uma das partes para, então, ser vendido à parte contratante. Neste 

caso, estamos diante de contrato em que resta configurada a “transferência” do código-fonte, 

haja vista que a propriedade do software integra, de maneira prévia à celebração do negócio 

jurídico, a esfera patrimonial do alienante, sendo posteriormente transferida ao adquirente. 

Portanto, se o negócio jurídico celebrado tiver como objetivo a elaboração de um programa de 

computador em favor de um indivíduo, haverá incidência de ISS. 

Veja-se que se trata de negócios jurídicos distintos. Enquanto, na primeira hipótese, o 

negócio jurídico tem como objetivo apenas a aquisição da propriedade de um programa de 

computador previamente existente à sua celebração (transferência da propriedade), a segunda 

hipótese está relacionada à situação em que um indivíduo é contratado para elaboração de um 

novo programa de computador que integrará o patrimônio de tal indivíduo de maneira 

originária (aquisição originária da propriedade, inexistindo transferência de titularidade). 

Por fim, cabe analisar se, não sendo legítima a incidência de ICMS sobre o 

licenciamento de uso e/ou comercialização de programa de computador, é possível a 

exigência de ISS. Entendemos que a resposta merece uma reflexão mais aprofundada. 
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Com efeito, afirmamos anteriormente que a lista anexa à Lei Complementar 116/2003 

deve ser interpretada de maneira taxativa, admitindo-se aos serviços já existentes 

apresentados com outra nomenclaturao emprego da interpretação extensiva para serviços 

congêneres. 

E, para fins de interpretação extensiva, é necessária a existência de identidade material 

intrínseca entre a atividade analisada e o serviço previsto expressamente, de modo que, 

inexistindo semelhança que permita a interpretação extensiva, não há que falar em sua 

tributação pelo ISS. 

Analisando-se a lista anexa à Lei Complementar 116/2003, chegamos à conclusão de 

que a celebração de negócio jurídico que tenha como objetivo o licenciamento de uso de um 

programa de computador é tributável pelo ISS, com fundamento no subitem 1.05, o qual 

estabelece a exigência do imposto municipal sobre o licenciamento ou cessão de direito de 

uso de programas de computação. 

No entanto, referido subitem é completamente omisso quanto ao licenciamento de 

direito de comercialização de programas de computação. E, conforme destacado no capítulo 

1, o licenciamento de uso não se confunde com o licenciamento de comercialização, 

mormente considerando a distinção quanto ao teor dos direitos transmitidos em tais negócios 

jurídicos. 

De fato, enquanto a licença de uso garante direitos que permitem a utilização do 

software para fins profissionais ou empresariais, a licença de comercialização permite que o 

indivíduo possa explorar economicamente o programa de computador. Na licença de uso, o 

objeto do negócio jurídico é apenas garantir ao indivíduo o uso das funcionalidades do 

software para o desenvolvimento de suas próprias atividades. Por outro lado, na licença de 

comercialização, o indivíduo possui o direito de comercializar a licença para terceiros, ou 

seja, o direito de explorar o software economicamente. 

Portanto, é possível concluir que os teor dos direitos transmitidos no licenciamento de 

uso são diversos em relação àqueles transmitidos no licenciamento de comercialização, não 

sendo possível equipar ou confundir tais modelos contratuais. 

Tampouco seria possível enquadrar a licença de comercialização ao subitem 1.05 com 

base no critério para interpretação extensiva da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 

fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 784.439. Isso porque, não há identidade 

material intrínseca entre o licenciamento de uso e a licença de comercialização, mormente 

diante da distinção quanto aos direitos relativos à propriedade intelectual do software 

transferidos em cada modelo contratual.  
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Logo, partindo da premissa de que a lista anexa à Lei Complementar 116/2003 deve 

ser interpretada de maneira taxativa, autorizando-se a interpretação extensiva somente quando 

existir identidade material intrínseca entre o serviço previsto na lista e atividade analisada, 

bem como diante da distinção quanto à qualificação jurídica de um contrato de licenciamento 

de uso com relação a um contrato de licenciamento de comercialização, entendemos que a 

exigência do ISS somente se faz possível sobre o licenciamento de uso de programa de 

computador, com fundamento no subitem 1.05 da legislação de regência. 

Dessa forma, no tocante ao licenciamento de comercialização: (i) não sendo possível a 

exigência de ICMS por se tratar de negócio jurídico que não implica a transferência da 

propriedade do programa de computador; e (ii) não existindo previsão expressa na lista anexa 

à Lei Complementar 116/2003, é possível concluir que não há tributo incidente sobre tal 

negócio jurídico. 

Por fim, sem prejuízo das conclusões acima, importante destacar que, nos termos do 

artigo 8.º da Lei 9.609/1998, o sujeito que realiza operações com software na qualidade de 

proprietário ou titular dos direitos de comercialização é obrigado, durante o prazo de validade 

técnica da versão do software objeto do negócio jurídico, a assegurar a prestação de serviços 

técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa em favor dos 

usuários. 

Independentemente do modelo contratual entabulado, a legislação establece a 

obrigação de serem prestados serviços técnicos complementares, o que permite concluir que 

os negócios jurídicos nas operações com software resultam no surgimento de obrigações que, 

embora distintas, são indissociáveis por expressa disposição legal: (i) transferência total ou 

parcial de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente ao software; e (ii) prestação 

de serviços técnicos complementares para garantir o adequado funcionamento do software em 

favor do usuário. 

Portanto, tal como concluído em relação ao arquivo digital imprimível, os 

responsáveis pela prestação de serviços técnicos complementares a que alude o artigo 8.º da 

Lei 9.609/1998 estarão obrigados ao pagamento de ISS, com fundamento no subitem 1.07 da 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003, o qual prevê a exigência do imposto municipal 

sobre a prestação de serviços de suporte técnico em informática, inclusive instalação, 

configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 

Assim, pelos fundamentos expostos no presente subtópico e à luz das premissas 

fixadas ao longo deste estudo, sistematizamos nosso entendimento da seguinte forma: 
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I. Transferência da propriedade de programa de computador, independentemente do 

meio utilizado para realização de tal transferência: incidência exclusiva do ICMS; 

II. Elaboração de um programa de computador personalizado em favor de um 

indivíduo: incidência exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 1.04 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003; 

III. Licenciamento de uso de programa de computador: incidência exclusiva do ISS, 

com fundamento no subitem 1.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003; 

IV. Licenciamento de comercialização de programa de computador: não incidência de 

ISS ou de ICMS; 

V. Prestação de serviços técnicos complementares para garantir o funcionamento do 

software em favor do usuário: incidência exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 1.07 

da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

Sem prejuízo das conclusões adotadas no presente trabalho, relembramos que a 

matéria se encontra pendente de solução definitiva nos autos do RE 688.233 e das ADIs 

1.945, 5.576 e 5.659, oportunidade em que se terá pronunciamento vinculante da Suprema 

Corte sobre o tema em questão. 

 

2.10. Tributos sobre o consumo incidentes nas operações com bens impressos em 

impressoras 3D 

 

Após análise dos impactos tributários relacionados aos bens incorpóreos, quais sejam 

o arquivo digital imprimível e o programa de computador utilizado para sua elaboração e o 

funcionamento da impressora 3D, cabe investigar as incidências tributárias relativas à 

operação com bens corpóreos: os objetos impressos mediante o uso da impressora 3D a partir 

do arquivo digital imprimível. 

Portanto, considerando as situações fáticas objeto de estudo e as premissas fixadas ao 

longo do trabalho, este subtópico analisará a tributação da impressão de objetos mediante 

utilização da impressora 3D nas seguintes situações: (i) pessoa jurídica titular da impressora 

3D, do arquivo digital imprimível e da matéria-prima; e (ii) pessoa jurídica titular apenas da 

impressora 3D, enquanto o arquivo digital imprimível e/ou a matéria-prima para impressão do 

objeto são fornecidos por terceiros. 

Com efeito, na hipótese em que a impressão do objeto é realizada por pessoa jurídica 

titular da impressora 3D, do arquivo digital imprimível e da matéria-prima, entendemos que 

haverá incidência exclusiva de IPI. 
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Consoante demonstrado, o critério material da regra-matriz de incidência tributária do 

IPI consiste na celebração de negócios jurídicos que resultem na transferência de titularidade 

de bem corpóreo/tangível destinado à mercancia ou ao consumo que tenha sido submetido a 

qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o 

consumo, na etapa imediatamente anterior à saída do produto, pelo mesmo sujeito passivo que 

firma o negócio jurídico ou, eventualmente, que o negócio jurídico seja firmado por sujeito 

passivo que tenha sido equiparado, por lei, ao industrial. 

E, acerca da hipótese ora em análise, entendemos que não haverá incidência de ISS, na 

medida em que, conforme demonstrado, para incidência do imposto municipal sobre os atos 

de industrialização de que tratam os subitens 14.01 a 14.05, é necessário que tais atos sejam 

realizados sobre bens de propriedade de terceiros.  

Dessarte, considerando que, na presente situação, os bens sobre os quais são 

praticados os atos de industrialização são de propriedade do próprio industrializador (arquivo 

digital imprimível e matéria-prima), não é possível a exigência do imposto municipal. 

Consequentemente, considerando que não há incidência de ISS em razão da ausência 

previsão de item específico na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, é possível cogitar a 

incidência de ICMS, uma vez que ISS e ICMS são impostos excludentes, e sua incidência 

concomitante somente pode ocorrer quando houver ressalva em tal sentido na lista anexa à 

Lei Complementar 116/2003.  

Partindo da premissa de que não se está diante de serviço que encontra previsão 

expressa na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, existe autorização para a incidência do 

ICMS: (i) seja sob a perspectiva da verificação acerca da subsunção do fato ao critério-

material da regra-matriz de incidência tributária do referido imposto; (ii) seja partindo da 

premissa de que, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na 

competência tributária dos Municípios, incidirá exclusivamente ICMS sobre o valor total da 

operação, nos termos do artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição Federal c/c o artigo 2.º, IV, 

da Lei Complementar 87/1996.  

Na situação em análise, é possível que o objeto impresso (mercadoria) esteja inserido 

em uma circulação (negócio jurídico) que implique a transferência de sua titularidade. Em tal 

hipótese, haverá incidência legítima do ICMS, em linha com o critério material de sua regra-

matriz de incidência já definido no presente capítulo. E, nessa situação, será exigido o 

pagamento do imposto estadual. 

Quanto à incidência de ICMS nas operações realizadas com objeto impresso mediante 

a utilização de impressora 3D, confira-se: 
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Os bens produzidos pela impressora 3D adquirem a natureza de mercadoria uma vez 

inseridos no mercado consumidor e, por conseguinte, suscetíveis de figurar como 

objetos das transações comerciais. Independentemente do processo de manufatura 

que originou a mercadoria, é relevante à incidência do ICMS o viés mercadológico 

da colocação em circulação da mesma.534 

No mesmo sentido é o que ensina Luciano Garcia Miguel,535 in verbis 

Nesse contexto, o resultado final é a produção, de forma profissional, de um bem 

corpóreo que será utilizado para venda ou revenda no mercado de consumo. 

Acreditamos que não há dúvidas que o bem produzido por uma impressora 3D para 

ser introduzido no mercado se reveste de todas as características de uma mercadoria 

e, como tal, a sua circulação está sujeita a incidência do ICMS. 

Assim, na hipótese em que pessoa jurídica seja titular da impressora 3D, sendo 

contratada para impressão de objeto a partir do arquivo digital imprimível e da matéria-prima 

também de sua titularidade, entendemos que serão devidos IPI e ICMS. 

Relembre-se que a sujeição passiva ao ICMS demanda, necessariamente, a realização, 

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação 

de mercadoria, nos termos do artigo 4.º da Lei Complementar 87/1996. 

Por fim, passa-se à análise da última hipótese, qual seja situação em que pessoa 

jurídica é titular apenas da impressora 3D, enquanto o arquivo digital imprimível e/ou a 

matéria-prima para impressão do objeto são fornecidos por terceiros. 

Nessa hipótese, tem-se que os atos de industrialização (impressão do objeto) são 

realizados com relação a bens de titularidade de terceiros (in casu, arquivo digital imprimível 

e matéria-prima). Portanto, trata-se de serviço tributável pelo ISS, com fundamento nos 

subitens 14.01 a 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, na medida em que tais 

subitens estão inseridos na classe de serviços denominada “serviços relativos a bens de 

terceiros”. 

Por outro lado, não haverá que falar na incidência de IPI, tendo em vista que a Lei 

Complementar 116/2003 funciona como um obstáculo à aplicação da legislação de regência 

do IPI especificamente tratando-se de industrialização sob encomenda envolvendo bens de 

terceiros, visto que a referida lei complementar sobreveio em momento posterior à legislação 

de regência e sua recepção quando da promulgação da Constituição Federal, com fundamento 

no artigo 2.º, § 1.º, do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). 

 
534 PAYÃO, Jordana Viana; NERILO, Sílvia Ferreira Paterlini. Desafios da regulação tributária dos produtos 

impressos em 3D cit., p. 106. 
535 MIGUEL, Luciano Garcia. Impressão em 3D: um novo desafio para o ICMS? In: PISCITELLI, Tathiane. 

Tributação da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 7, p. 198. 
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Também entendemos que não é o caso da incidência de ICMS sobre a saída de 

produtos industrializados relativos a bens de terceiros, pois a interpretação da legislação 

complementar permite concluir que a incidência concomitante de ISS e ICMS somente é 

possível quando o respectivo subitem da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 a que se 

subsume o acontecimento social tem eventual ressalva nesse sentido. Assim, considerando 

que os subitens 14.01 a 14.05 não fazem qualquer ressalva quanto à incidência do ICMS, 

incide, exclusivamente, o ISS. 

Não obstante, importante assinalar que a legitimidade da incidência de ISS sobre a 

industrialização sob encomenda, especificamente no que diz respeito ao subitem 14.05 da lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003, será analisada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos 

do RE 882.467, cuja repercussão geral foi reconhecida. Assim, em que pesem os fundamentos 

expostos, o julgamento do mencionado leadig case representará o posicionamento vinculante 

da Suprema Corte sobre o tema. 

Em todas as hipóteses analisadas no presente subtópico, entendemos que, para fins de 

incidência dos impostos, é irrelevante o contexto em que o objeto impresso mediante a 

impressora 3D está inserido, isto é, se o objeto: (i) é impresso em favor do consumidor ou 

usuário final; (ii) impresso é utilizado no contexto de uma cadeia econômica destinada à 

fabricação de um produto maior ou subsequente comercialização. 

Isso porque, para fins de IPI, basta que a industrialização seja realizada a partir de 

bens próprios (arquivo digital imprimível e matéria-prima) para que seja exigível o imposto 

federal. E, para fins de ICMS, a sua incidência pressupõe a destinação do objeto impresso 

apenas à mercancia, sendo irrelevante se tal mercancia está relacionada ao usuário final ou a 

outro indivíduo que se dedique à industrialização ou comercialização. 

No tocante ao ISS, por sua vez, destacamos que a incidência do imposto municipal 

adota como critério a titularidade dos bens sobre os quais recaem os atos de industrialização. 

Conforme mencionado, a incidência do ISS somente é possível nas situações em que os atos 

de que tratam os subitens 14.01 a 14.05 são relativos a bens de terceiros.  

Além disso, os referidos subitens, em nenhum momento, fazem referência à 

destinação à industrialização ou comercialização para excepcionar a exigência do imposto 

municipal, o que, inclusive, poderia ter sido realizado quando da alteração da redação do 

subitem 14.05 pela Lei Complementar 157/2016, tal como realizado com o subitem 13.05 

quando do advento da novel legislação.  
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Entretanto, nenhuma alteração nesse sentido foi realizada, de modo que a incidência 

do ISS está atrelada, apenas, à classe de serviços em que estão inseridos os subitens 14.01 a 

14.05, quais sejam serviços relativos a bens de terceiros. 

Assim, a incidência de ISS, ICMS e IPI, no presente caso, prescinde da verificação da 

destinação do objeto impresso, isto é, se, após sua fabricação, é enviado ao consumidor final 

ou se encontra inserido no contexto de uma industrialização ou subsequente comercialização. 

Sem prejuízo, importante destacar que, com relação à incidência do IPI, o Decreto 

7.212/2010 estabelece hipótese em que o IPI não será devido: se o produto resultante for 

confeccionado por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador 

ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional. 

Isso porque, nos termos do artigo 5.º, V, do Decreto 7.212/2010, não se considera 

industrialização o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na 

residência do preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o 

trabalho profissional. 

Veja-se que, diversamente do critério adotado pela Lei Complementar 116/2003, o 

Decreto 7.212/2010 não leva em conta o fato de o bem submetido à industrialização ser de 

propriedade de terceiro, mas, sim, o destinatário do produto industrializado (consumidor ou 

usuário) e o local em que produzido (residência do preparador ou oficina). Ou seja, ainda que 

os bens submetidos à industrialização não sejam de titularidade de terceiros, não haverá 

incidência de IPI por força das disposições expressas do Decreto 7.212/2010. 

E, quanto aos conceitos de “oficina” e de “preponderância do trabalho profissional”, o 

artigo 7.º, II, “a” e “b”, do Decreto 7.212/2010 estabelecem que: (i) oficina é o 

estabelecimento que empregar, no máximo, cinco operários e, quando utilizar força motriz, 

não dispuser de potência superior a cinco quilowatts; (ii) trabalho preponderante é o que 

contribuir no preparo do produto, para formação de seu valor, a título de mão de obra, no 

mínimo com 60%. 

Logo, é possível concluir que, tratando-se de pessoa jurídica, se o bem for impresso no 

contexto de que trata o artigo 5.º, V, do Decreto 7.212/2010 c/c o artigo 7.º, II, “a” e “b”, do 

Decreto 7.212/2010, não será exigível o pagamento do IPI, e esse, inclusive, foi o 

entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta 

Cosit 97/2019 para reconhecer a não incidência do IPI nas operações com objetos impressos 

via impressora 3D nesse contexto. 

Não obstante, ressaltamos que a dispensa do pagamento do imposto federal em tal 

caso encontra fundamento apenas em mero decreto, de modo que, uma vez revogado e/ou 
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alteradas suas disposições, será possível a incidência do IPI nas operações excepcionadas, na 

medida em que a impressão de objeto mediante a utilização de impressora, na hipótese em 

que os atos de industrialização não são realizados sobre bens de terceiros, subsume-se ao 

critério material da regra-matriz de incidência tributária do imposto federal. 
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CAPÍTULO 3 – OS IMPACTOS DA TRIBUTAÇÃO SOBRE A RENDA E 

SOBRE A RECEITA AUFERIDAS NAS OPERAÇÕES COM 

IMPRESSORA 3D 

 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, são diversos os impactos da tributação 

sobre o consumo nas operações com impressora 3D, mormente considerando que, a depender 

do contexto fático em que inserido o arquivo digital imprimível, o software ou a impressora 

3D, estar-se-á diante de incidências totalmente distintas. 

A tecnologia da impressora 3D, entretanto, não traz desafios apenas no que tange à 

tributação sobre o consumo, mas também suscita controvérsias sobre as incidências tributárias 

relacionadas à renda e à receita auferidas em tal contexto.  

Embora seja possível antecipar, desde logo, a incidência do imposto sobre a renda e do 

PIS/COFINS nas operações com impressora 3D. De fato, não há dúvidas que as operações 

com o arquivo digital imprimível, o software e a impressora 3D resultam em renda e receita 

tributáveis pelo imposto sobre a renda e pelo PIS/COFINS, respectivamente. 

Em verdade, os impactos mais relevantes da tributação sobre a renda e sobre a receita 

auferidas nas operações com impressora 3D estão relacionados à qualificação jurídica da 

renda e da receita, isto é, se a renda e a receita são qualificadas enquanto decorrentes da 

comercialização de bens ou da prestação de serviços, bem como se a renda e a receita 

decorrem da atividade principal ou não da pessoa jurídica. 

A título de exemplo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em diversas 

oportunidades,536 manifestou entendimento acerca da tributação de programas de computador 

no lucro presumido, concluindo que a venda (desenvolvimento e edição) de softwares prontos 

para o uso (standard ou de prateleira), mesmo quando realizadas atualizações periódicas, bem 

como de programas de computador adaptados (customized), desde que representem meros 

ajustes no programa e não sejam significativos, de modo a não caracterizar o desenvolvimento 

de uma nova versão de um programa, classificam-se como venda de mercadoria e o 

percentual para a determinação da base de cálculo do IRPJ apurado com base no lucro 

presumido é de 8% sobre a receita bruta. 

Por outro lado, a Secretaria da Receita Federal do Brasil entendeu que a venda 

(desenvolvimento) de softwares por encomenda, bem como de softwares adaptados 

 
536 A título de exemplo, confiram-se: Solução de Consulta 5.001/2002; Solução de Consulta Vinculada 

8.020/2019; Solução de Consulta 269/2019; Solução de Consulta 7.044/2019; Solução de Consulta 3.037/2019; 

Solução de Consulta Vinculada 9.028/2018. 
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(customized), quando as adaptações forem significativas, representando o próprio 

desenvolvimento de um programa aderente às necessidades do cliente, configura prestação de 

serviços, e o percentual para determinação da base de cálculo do IRPJ apurado com base no 

lucro presumido é de 32% sobre a receita bruta. 

Ao que parece, a Secretaria da Receita Federal do Brasil utilizou critério simplista 

para delimitação dos percentuais de presunção de IRPJ aplicáveis à renda auferida nas 

operações com software, consistente na verificação se o software é elaborado de maneira 

padronizada ou personalizada. Conforme demonstrado ao longo o presente trabalho, trata-se 

de critério insuficiente para delimitação das incidências tributárias, tendo em vista que não 

leva em conta a qualificação jurídica do fato, tampouco o teor dos direitos transmitidos 

relativos à propriedade intelectual subjacente ao software. 

Nesse sentido, especificamente com relação às operações com impressão 3D, na 

Solução de Consulta Cosit 97/2019, a Secretaria da Receita Federal do Brasil entendeu que tal 

atividade se caracteriza como uma operação de industrialização na modalidade de 

transformação e, portanto, estaria sujeita à aplicação do percentual de 8% na apuração da base 

de cálculo do imposto sobre a renda na sistemática do lucro presumido. 

Entretanto, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, se a atividade de impressão 

3D é realizada por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador 

ou em oficina, desde que preponderante o trabalho profissional, seria aplicável o percentual de 

presunção de 32% com relação imposto sobre a renda apurado no regime do lucro presumido. 

O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil parece não levar em conta 

as diversas nuances fáticas analisadas no presente trabalho e que podem impactar o percentual 

de presunção aplicável para apuração da base de cálculo do IRPJ. Conforme demonstrado 

neste estudo, critério relativo ao destinatário do objeto impresso é irrelevante para a correta 

delimitação das incidências tributárias.  

Assim, diversamente do que faz crer a Secretaria da Receita Federal do Brasil, não é 

possível afirmar, de maneira simplista, que toda e qualquer operação de venda de objeto 

impresso estaria submetida ao percentual de presunção de 8%, ao passo que a base de cálculo 

do IRPJ referente às operações com destino ao usuário final deveria ser calculada mediante 

aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta. 

No âmbito do PIS/COFINS, por sua vez, as controvérsias estão relacionadas tanto no 

tocante ao regime cumulativo quanto ao regime não-cumulativo, precipuamente nos seguintes 

aspectos: (i) qualificação jurídica da receita como decorrente ou não do exercício do objeto 
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social ou de atividade desenvolvida cotidianamente; e (ii) bem objeto da operação está 

registrado no ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível. 

Para análise das problemáticas suscitadas, passaremos à delimitação dos critérios 

material das regras-matrizes de incidência tributária do imposto sobre a renda e do 

PIS/COFINS.537  

Após, analisaremos as incidências tributárias sobre as operações com o arquivo digital 

imprimível, os softwares utilizados no contexto da impressão 3D e a venda do objeto 

impresso. 

 

3.1. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do IR  

 

Nos termos do artigo 153, III, da Constituição Federal, a União tem competência para 

instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Tal como realizado com 

relação aos outros impostos objeto do presente trabalho, cumpre delimitar, portanto, o 

significado dos signos linguísticos “renda” e “proventos de qualquer natureza”. 

O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal como a lei 

complementar de que trata o artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal, estabelece, em seus 

artigos 43 a 45, o fato gerador, a base de cálculo e o sujeito passivo do imposto sobre a renda. 

A leitura dos aludidos dispositivos permite concluir que o critério material da regra-

matriz de incidência tributária é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de 

renda e proventos de qualquer natureza.538 Com efeito, o inciso I do artigo 43 estabelece que 

renda é entendida como “produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos”, 

enquanto o inciso II do referido dispositivo determina que proventos de qualquer natureza são 

“os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”. 

Nesse sentido, ao analisar o conceito de “renda”, o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI 2.588, reconheceu que se trata de conceito decorrente da lei. Com efeito, 

naquela oportunidade, a Suprema Corte entendeu que “é um conceito legal. Não há um lucro 

real que seja ínsito ao conceito de renda. O conceito de renda, para efeitos tributários, é o 

legal”. 

 
537 Embora não existam dúvidas quanto à existência de renda e receita tributáveis nas operações objeto de estudo, 

a delimitação do critério material da regra-matriz de incidência tributária se faz necessária em razão da coerência 

lógica deste trabalho. 
538 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda: reconhecimento de receitas e despesas para 

fins do IRPJ. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 166 e 174. (Série Doutrina tributária, v. VIII.) 
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E, partindo de tal premissa, a Suprema Corte expressamente reconheceu que “[...] a 

expressão renda, ao fim e ao cabo, designa o acréscimo de valor patrimonial e não fluxo de 

renda. A expressão fluxo de renda se ajusta ao conceito de resultado operacional”. 

Acerca da teoria de renda adotada pelo Código Tributário Nacional,539 já tivemos a 

oportunidade de reconhecer que: 

O inciso I do artigo 43 do CTN trabalha com a noção de renda-produto, ao passo 

que o inciso II do mesmo dispositivo se refere à renda-acréscimo. A dicção do 

dispositivo legal sob análise indicou o momento em que se considera ocorrido o fato 

gerador do imposto de renda como sendo a aquisição de disponibilidade econômica 

ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza.540 

É possível afirmar, portanto, que o critério material da regra-matriz de incidência 

tributária do imposto sobre a renda é a “aquisição de disponibilidade”, a qual corresponde a 

um “acréscimo patrimonial” experimentado pelo sujeito passivo.  

O “acréscimo patrimonial”, por sua vez, consiste na congregação de nova riqueza a 

patrimônio já existente de um indivíduo em determinado período de tempo. Trata-se de 

relevante aspecto a ser considerado, tendo em vista que o critério material da regra-matriz de 

incidência tributária do imposto sobre a renda é “sempre acréscimo patrimonial, mas nem 

todo fator de acréscimo patrimonial participa do fato gerador e da sua base de cálculo”.541 

Portanto, quer-se dizer que o simples fato de existir uma injeção patrimonial em 

benefício de um indivíduo não é suficiente, por si só, para atrair a incidência do imposto sobre 

a renda. A título de exemplo, é o caso das transferências patrimoniais, as quais, embora 

 
539 Sobre a distinção entre a teoria da renda-produto e a renda-acréscimo, confira-se: “Realmente, pondo de lado 

algumas ideias específicas de menor relevância, duas são as correntes que definem renda [...] vamos denominar 

simplificadamente a primeira corrente de ‘renda-produto’ e a segunda de ‘renda-acréscimo’, termos, aliás, de uso 

costumeiro. [...] para a primeira corrente, as doações e outros ingressos no patrimônio que não sejam produzidos 

por ele próprio ou por seu titular não se configuram como renda, ao passo que, para a segunda corrente, esses 

ingressos representam renda simplesmente por ocorrer o acréscimo patrimonial, independentemente da sua 

origem ou causa produtora. [...] Nas circunstâncas em que surgiu a CF/88 e pelo modo como ela se exprime, não 

há como dizer que o legislador constituinte tenha adotado uma ou outra corrente, pois não apenas ele não o fez 

expressamente no texto constitucional, como não há qualquer indicação nos anais da constituinte de que o tema 

tenha sido discutido e de que uma das correntes tenha sido a escolhida. Vale dizer, para a Constituição, renda em 

sentido lato – representada pela denominação ‘renda e proventos de qualquer natureza’ – tanto pode ser renda-

produto quanto renda-acréscimo [...] no CTN como uma certeza decorrente dos incisos I e II do seu art. 43, 

aquele reflexo pleno da renda-produto, e este reflexo limitado da renda-acréscimo. Em outras palavras, há 

vestígios das duas correntes na definição do fato gerador fornecida pelo art. 43 do CTN. [...] Isso nos permite 

fazer uma afirmação conclusiva e até confirmatória do que vem sendo afirmado [...]: o fato gerador é sempre 

acréscimo patrimonial, mas nem todo fator de acréscimo patrimonial participa do fato gerador e da sua base de 

cálculo” (cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 

p. 180-201). 
540 GOMES, Daniel de Paiva; GOMES, Eduardo de Paiva. Moedas virtuais e tributação. A tributação dos 

créditos em prêmio dos programas de fidelidade e coalizão enquanto moedas virtuais. In: PISCITELLI, Tathiane 

(coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 8, p. 281. 
541 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda cit., p. 200. 
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indubitavelmente resultem em acréscimo patrimonial, não se constituem como o acréscimo 

patrimonial de que trata a legislação para a incidência do imposto sobre a renda, sendo 

exigível a demonstração de que o acréscimo patrimonial represente riqueza nova. 

Portanto, o “acréscimo patrimonial” seria o resultado positivo experimentado pelo 

indivíduo, em um lapso temporal definido, após o abatimento dos valores empregados para 

obtê-lo, revelando, portanto, riqueza nova. Tal abatimento é realizado com relação aos custos 

(gastos relacionados com a aquisição, venda e produção de bens e serviços) e despesas (gastos 

que não fazem parte dos custos, mas são essenciais à atividade da empresa) incorridos para 

geração da riqueza nova. 

Embora se referindo exclusivamente ao imposto sobre a renda devido pela pessoa 

jurídica, confira-se a lição de Roque Antonio Carrazza542 acerca do critério material da regra-

matriz de incidência tributária, nos seguintes termos: 

Podemos dizer que em nosso ordenamento constitucional o IRPJ incide 

fundamentalmente sobre o rendimento real da empresa, representado pelo lucro. O 

tributo encontra-se, pois, numa relação direta com o lucro que ela obtém: quanto 

maior ele for, tanto maior a carga fiscal a ser suportada. Em contrapartida, a empresa 

fica dispensada do recolhimento do tributo se não realizar, num determinado 

exercício, qualquer lucro – o que poderá suceder, por exemplo, quando está em 

formação, ou atravessa período de baixa conjuntura econômica. 

Assim, para fins de incidência do imposto sobre a renda, a expressão “acréscimo 

patrimonial” pode ser mais bem entendida como “mutação patrimonial”, isto é, a variação 

positiva ou negativa do patrimônio de um indivíduo verificada em determinado período de 

tempo. É com base em tal premissa que não há que falar na tributação, pelo imposto sobre a 

renda, das permutações patrimoniais e das transferências de patrimônio, na medida em que, 

em tais circunstâncias, não se verifica situação de mutação patrimonial (variação positiva do 

patrimônio) de um indivíduo, mas, apenas, mera injeção patrimonial. 

Este, inclusive, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp 320.455/RJ, em que se reconheceu que a “disponibilidade econômica ou 

jurídica da renda só ocorre quando houver real acréscimo patrimonial, não cabendo a 

tributação sobre mera expectativa de ganho futuro e em potencial”. 

Portanto, entendemos que a “aquisição de disponibilidade” de que trata o artigo 43 do 

Código Tributário Nacional pode ser entendida como “acréscimo patrimonial”, que, por sua 

vez, representa a variação positiva (riqueza nova) verificada no patrimônio do indivíduo em 

 
542 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 91. 
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determinado período de tempo, decorrente do produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos. Caso a “aquisição de disponibilidade” (riqueza nova definitiva) não 

seja produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, estar-se-á diante de 

“proventos de qualquer natureza”, nos termos do artigo 43, II, do Código Tributário Nacional. 

Diante do exposto, o artigo 43 do Código Tributário Nacional não se restringe a 

estabelecer que o critério material da regra-matriz de incidência tributária é a “aquisição de 

disponibilidade”. Em verdade, referido dispositivo determina que, para fins de incidência do 

imposto sobre a renda, tal “aquisição de disponibilidade” pode ser econômica ou jurídica. 

Em que pese a existência de significados distintos atribuídos aos referidos termos,543 

entendemos que os conceitos de “disponibilidade econômica” e “disponibilidade jurídica” 

“têm relação com os métodos contábeis (regimes de competência ou caixa) admissíveis para 

fins de verificação das receitas e despesas componentes da renda tributável”.544 Esta, 

inclusive, parece ser a premissa adotada pela jurisprudência pátria para delimitar o conteúdo 

semântico dos termos mencionados. 

Com efeito, no julgamento da ADI 2.588, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o 

termo “disponibilidade econômica” “significa ingresso real no patrimônio da pessoa, de 

moeda ou seu equivalente, ou a possibilidade de a pessoa dispor da renda”. Também no 

julgamento do RE 614.406, a Suprema Corte compreendeu que “disponibilidade econômica” 

é “percepção efetiva da renda ou provento”, implicando a “possibilidade de dispor material e 

diretamente da riqueza sem a presença de nenhum impedimento”. 

O conceito de “disponibilidade jurídica”, por sua vez, também pode ser depreendido 

do julgamento da ADI 2.588, em que foi reconhecido que “disponibilidade jurídica significa 

ou traduz a possibilidade, tendo em vista disposições jurídicas ou contratuais, de o sujeito 

dispor de uma renda posta a sua disposição”. 

Da mesma forma, no julgamento do RE 614.406, ficou consignado que 

“disponibilidade jurídica” traduz a situação em que o “beneficiário tem título jurídico que ‘lhe 

permite obter a realização em dinheiro’”. 

 
543 Em outra oportunidade, pudemos reconhecer que existiam três acepções dos termos “disponibilidade 

econômica” e “disponibilidade jurídica”, quais sejam: “[...] (i) disponibilidade econômica como conceito 

equivalente à ideia de posse, enquanto a disponibilidade jurídica estaria atrelada à ideia de propriedade; (ii) 

disponibilidade econômica atrelada à ideia de renda ilícita, enquanto a disponibilidade jurídica referir-se-ia à 

renda lícita; (iii) disponibilidade econômica como equivalente ao regime de caixa, enquanto a disponibilidade 

jurídica estaria atrelada ao regime de competência” (cf. GOMES, Daniel de Paiva; GOMES, Eduardo de Paiva. 

Moedas virtuais e tributação. A tributação dos créditos em prêmio dos programas de fidelidade e coalizão 

enquanto moedas virtuais cit., p. 281-284).  
544 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda: reconhecimento de receitas e despesas para 

fins do IRPJ cit., p. 166 e 177. 
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No mesmo sentido, é o teor do Parecer Normativo RFB CST 58/1977, o qual 

estabelece que disponibilidade jurídica é o regime contábil em que “[...] as receitas ou 

despesas são computadas em função do momento em que nasce o direito ao rendimento ou a 

obrigação de pagar a despesa”. 

De modo a sintetizar os termos objeto de estudo, elucidativo o entendimento adotado 

no julgamento do RE 586.482, realizado sob a sistemática da repercussão geral, em que para a 

Corte Excelsa o termo “disponibilidade econômica” “consiste na percepção efetiva, pelo 

contribuinte, do rendimento em dinheiro (receita realizada)”, enquanto a expressão 

“disponibilidade jurídica” “consiste no direito de o contribuinte receber um crédito, mediante 

a existência de um título hábil para recebê-lo”. 

Com base no exposto, traçando um paralelo com os métodos contábeis aplicáveis ao 

imposto sobre a renda, seria possível afirmar que a “disponibilidade econômica” significa 

renda já realizada, ou seja, efetivo ingresso de renda no caixa do indivíduo que permite sua 

utilização imediata, o que, à luz dos métodos contábeis, é entendido como regime de caixa. 

Logo, o acréscimo patrimonial é incluído na base de cálculo do imposto sobre a renda 

somente quando se verifica o efetivo ingresso da renda, de forma definitiva, ao patrimônio do 

indivíduo. 

A “disponibilidade jurídica”, por sua vez, seria representada pelo regime de 

competência, na medida em que independe da efetiva entrada de recursos em favor do 

indivíduo, bastando, para seu reconhecimento, a aquisição do direito ao recebimento de uma 

riqueza nova. O acréscimo patrimonial é incluído na base de cálculo do imposto sobre a renda 

a partir do momento em que o indivíduo adquire o direito à percepção de determinada riqueza 

nova, sendo irrelevante, para tanto, o seu efetivo ingresso (isto é, sendo irrelevante a aquisição 

de disponibilidade econômica). 

A título de exemplo, a disponibilidade jurídica e econômica pode ser ilustrada pela 

situação em que o sócio tem direito a receber a distribuição de dividendos e a realização, 

efetiva, da distribuição de tais dividendos. Na primeira hipótese, trata-se de aquisição de 

disponibilidade jurídica; na segunda situação, tem-se exemplo de aquisição de disponibilidade 

econômica.545 

Sem prejuízo da necessidade de que o critério material da regra-matriz de incidência 

tributária do imposto sobre a renda corresponda ao ingresso de riqueza nova de maneira 

definitiva no patrimônio do indivíduo, por via de regra, o regime de caixa é aplicável às 

 
545 ZILVETI, Fernando Aurelio. O princípio da realização da renda. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). 

Direito tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. v. I, p. 312). 
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pessoas físicas, enquanto o regime de competência é utilizado pelas pessoas jurídicas, o que, 

inclusive, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 614.406.546 

Além das considerações acerca do critério material da regra-matriz de incidência 

tributária, considerando o escopo do presente trabalho, é importante também tecer algumas 

considerações, ainda que brevemente, a respeito da sistemática de cálculo do critério 

quantitativo da regra-matriz de incidência tributária aplicável às pessoas jurídicas.  

Com efeito, o artigo 44 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de 

cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos 

tributáveis. 

De acordo com José Eduardo Soares de Melo,547 lucro real é o verdadeiro lucro 

líquido, após as adições, exclusões ou compensações autorizadas por lei, ao passo que o lucro 

líquido é representado pela soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não 

operacionais, do saldo da conta de correção monetária e das participações. Após todo o 

processo para apuração do lucro real, é possível verificar um resultado positivo (lucro real) ou 

negativo (prejuízo fiscal). 

O artigo 258 do Decreto 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) determina 

que o lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 

compensações prescritas ou autorizadas pelo referido regulamento. E, por sua vez, o artigo 

259 do mesmo regulamento estabelece que o lucro líquido do período de apuração é a soma 

algébrica do lucro operacional, das demais receitas e despesas, e das participações, e deverá 

ser determinado em observância aos preceitos da lei comercial. 

A apuração pela sistemática do lucro real é obrigatória para as empresas indicadas na 

Lei 9.718/1998 e opcional às demais, que poderão decidir entre lucro real e lucro presumido. 

Ainda dentro da sistemática do lucro real, às pessoas jurídicas é facultado escolher o 

pagamento por estimativa, que consiste em um pagamento mensal de um valor do imposto de 

renda aferido com base em um lucro estimado fixado em lei (similar à sistemática do lucro 

 
546 Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Relator: “[...] Com relação às pessoas jurídicas, a legislação 

concernente às sociedades anônimas é incisiva ao estabelecer como regra para a tributação da renda o regime de 

competência, de modo que a locução adquirir disponibilidade jurídica passa a compor-lhes o aspecto material da 

hipótese. [...] diversamente, na legislação regedora da tributação incidente sobre as pessoas naturais adota-se, de 

forma inequívoca e como regra, o regime de caixa. Nesse sentido, no caso de pessoas naturais, somente a efetiva 

entrega de recursos ao beneficiário ou o depósito do numerário em instituição financeira em conta de sua 

titularidade ou por ele manipulável são fatos aptos a atrair a incidência do imposto. Daí dizer-se que, 

relativamente ao IRPF, a locução adquirir disponibilidade econômica de renda ou proventos adere e integra de 

forma indissociável ou intrínseca o aspecto material da hipótese de incidência” (cf. RE 614406, Tribunal Pleno, 

Rel.  Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão  Min. Marco Aurélio, j. 23.10.2014, acórdão eletrônico repercussão 

geral – mérito, DJe-233 divulg. 26.11.2014, public. 27.11.2014, p. 7-8). 
547 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2001. p. 123-124. 
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presumido), de modo que, ao final do ano, é realizado um ajuste anual, abatendo-se o valor 

pago mensalmente por estimativa durante o ano-base. 

Em breve síntese no que interessa ao escopo deste trabalho, pela sistemática do lucro 

real, na formação da base de cálculo do imposto devem ser abatidos todos os custos e 

despesas, ou seja, tudo aquilo que foi despendido pela pessoa jurídica na consecução de suas 

atividades para geração da riqueza nova. Os custos são aqueles gastos diretamente 

relacionados com a aquisição, produção e venda de bens e serviços; as despesas são os gastos 

essenciais às atividades da empresa e que não são computados como custos. 

Por sua vez, nos termos do artigo 13 da Lei 9.718/1998, após as alterações promovidas 

pela Lei 12.814/2013, a sistemática do lucro presumido é uma opção àquelas pessoas jurídicas 

cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 

78.000.000,00 ou a R$ 6.500.000,00 multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-

calendário anterior, quando inferior a 12 meses. 

Em ambas as sistemáticas de apuração do imposto sobre a renda, o valor devido pelo 

indivíduo é calculado mediante a aplicação de 15% sobre a base de cálculo. Além disso, a 

parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação 

de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à 

incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de 10%. 

Embora as alíquotas sejam as mesmas e o adicional do imposto seja calculado de 

maneira idêntica em ambas as sistemáticas de apuração do imposto sobre a renda, a diferença 

entre os regimes reside, justamente, na apuração da base de cálculo sobre a qual serão 

aplicadas as alíquotas. 

Com efeito, conforme destacado, na sistemática de apuração do lucro real, a base de 

cálculo do imposto é o lucro real, entendido, em síntese, como o lucro líquido estabelecido 

pelo Regulamento do Imposto de Renda548 depois de ter sido ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação. 

Quanto à determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda no regime do 

lucro presumido, o artigo 25 da Lei 9.430/1996, em síntese, estabelece que o lucro presumido 

será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas: (i) o valor resultante da 

aplicação de percentuais sobre a receita bruta, tal como definida no artigo 12 do Decreto-Lei 

 
548 O lucro líquido corresponde à soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das 

participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial. 
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1.598/1977, auferida no período de apuração549, sendo que tais percentuais são estabelecidos 

pela legislação em função da atividade desenvolvida pelo contribuinte; e (ii) os ganhos de 

capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais 

receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela receita bruta 

utilizada para aplicação do percentual de presunção, com os respectivos valores decorrentes 

do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei 6.404/1976, e 

demais valores determinados pela legislação, auferidos no mesmo período. 

Diante da redação do referido dispositivo, a análise da base de cálculo do imposto 

sobre a renda pela sistemática do lucro presumido deve ser realizada sob a perspectiva da 

qualificação jurídica dos montantes que a compõem, isto é: (i) aplicação dos percentuais de 

presunção previstos na legislação sobre a receita bruta definida no artigo 12 do Decreto-Lei 

1.598/1977; e (ii) adição dos demais valores previstos no inciso II do artigo 25 da Lei 

9.430/1996, os quais não estão inseridos no conceito de receita bruta do artigo 12 do Decreto-

Lei 1.598/1977. 

Com efeito, o inciso I do artigo 25 da Lei 9.430/1996 estabelece que a receita bruta 

sobre a qual serão aplicados os percentuais de presunção é aquela definida no artigo 12 do 

Decreto-Lei nº 1.598/1977. E, nos termos do mencionado dispositivo, a receita bruta 

compreende: (i) o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da 

prestação de serviços em geral; (iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia; (iv) as 

receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos itens 

anteriores. 

Em síntese, significa dizer que os percentuais de presunção são aplicados sobre as 

receitas operacionais do contribuinte, isto é, aquelas decorrentes de atividades relacionadas ao 

seu objeto social ou que são rotineiramente desenvolvidas. Consequentemente, o percentual 

de presunção não é aplicado sobre as demais receitas auferidas pelo contribuinte que não 

estejam vinculadas, de fato ou de direito, ao seu objeto social, sendo diretamente adicionadas 

à base de cálculo do imposto para aplicação da alíquota. 

Em seguida, a leitura do dispositivo permite concluir que, diversamente do que ocorre 

no regime do lucro real, a base de cálculo do imposto sobre a renda na sistemática do lucro 

presumido é calculada mediante a aplicação de percentuais previstos na legislação sobre a 

receita bruta auferida no período, os quais são aplicados a depender da atividade exercida pelo 

contribuinte. 

 
549 De acordo com o referido dispositivo, para apuração da receita bruta, devem ser deduzidas as devoluções, 

vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. 



236 

 

 

Significa dizer que a legislação presume que a renda tributável em determinada 

atividade desenvolvida pelo contribuinte seria equivalente à aplicação de diferentes 

percentuais sobre a receita bruta auferida no período. E, somente após a aplicação do 

percentual estabelecido pela legislação sobre a receita bruta, aplicar-se-iam as alíquotas 

previstas para apuração do imposto devido. 

De acordo com o artigo 15 da Lei 9.249/1995, a regra geral é a aplicação do 

percentual de presunção de 8% sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, enquanto os 

demais percentuais variam em função do tipo de negócio explorado pela pessoa jurídica.550 E, 

no caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada 

atividade. Evidente, portanto, a necessidade da correta qualificação jurídica da atividade 

desenvolvida pela pessoa jurídica, haja vista que, a depender da atividade, será aplicado 

percentual de presunção distinto.  

Pela leitura do artigo 15 da Lei 9.249/1995, considerando o escopo do presente 

trabalho, é possível concluir que será aplicado o percentual de: (i) 8% para a atividade 

industrial e de comercialização de mercadorias; e (ii) 32% para a prestação de serviços em 

geral e para a cessão de direitos de qualquer natureza. 

 
550 Quanto aos percentuais aplicáveis em cada atividade, confira-se o artigo 15 da Lei 9.249/1995: 

“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 

8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-lei 

n.º 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos 

incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro 

de 1995.  (Redação dada pela Lei n.º 12.973, de 2014.) (Vigência) 

§ 1.º Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: 

I – um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de 

petróleo, álcool etílico carburante e gás natural; 

II – dezesseis por cento: 

a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual 

previsto no caput deste artigo; 

b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 

observado o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 29 da referida Lei; 

III – trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória n.º 232, de 2004.) 

a) prestação de serviços em geral, exceto a de  serviços  hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia 

clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, 

desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei n.º 11.727, de 2008.)  

b) intermediação de negócios; 

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; 

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção 

de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas 

mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura 

vinculados a contrato de concessão de serviço público. (Incluído pela Lei n.º 12.973, de 2014.) (Vigência) 

IV – 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades de operação de empréstimo, de 

financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC). (Incluído 

pela Lei Complementar n.º 167, de 2019.)” 
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Por fim, após a aplicação dos percentuais de presunção sobre a receita bruta, à base de 

cálculo do imposto sobre a renda na sistemática do lucro presumido são adicionados os 

montantes indicados no inciso II do artigo 25 da Lei nº 9.430/1996, os quais não estão 

inseridos no conceito de receita bruta exposto anteriormente, isto é, receitas decorrentes das 

atividades constantes do objeto social do contribuinte ou rotineiramente desenvolvidas. 

O lucro presumido, portanto, é a soma do valor resultante da aplicação dos percentuais 

de presunção (variáveis de acordo com a atividade operacional exercida) sobre a receita bruta 

auferida no período de apuração com os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos 

obtidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de 

receitas não incluídas no conceito de receita bruta e demais valores determinados. 

Considerando o escopo do presente trabalho, cabe tecer, ainda, breves considerações 

acerca da qualificação de determinado rendimento a título de ganho de capital. 

De acordo com o § 1º do artigo 25 da Lei nº 9.430/1996, o ganho de capital é 

verificado nas alienações de bens qualificados como investimentos, imobilizados e 

intangíveis, isto é, bens que integram o ativo não circulante do contribuinte, de modo que o 

montante tributável será calculado mediante a diferença entre o valor da alienação e o 

respectivo valor contábil (custo de aquisição).  

Dessa forma, caso o contribuinte realize a alienação de determinado bem registrado 

contabilmente em seu ativo não circulante, a base de cálculo do imposto sobre a renda pela 

sistemática do lucro presumido é apurada pela diferença entre o custo de aquisição e o valor 

pelo qual o bem foi alienado. 

Consoante o quanto acima exposto, a detida análise do artigo 25 da Lei nº 9.430/1996 

permite concluir que, em última análise, a apuração do imposto sobre a renda pela sistemática 

do lucro presumido deve levar em consideração a qualificação jurídica dos valores auferidos 

pelo contribuinte sob a seguinte perspectiva: receitas operacionais ou não operacionais. 

Sobre o tema, o artigo 11 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 determina que receitas 

operacionais são aquelas auferidas como resultado das atividades, principais ou acessórias, 

que constituam objeto da pessoa jurídica. Em outras palavras, são consideradas receitas 

operacionais aquelas decorrentes da atividade típica da empresa, correspondente ao seu objeto 

social, ou efetivamente verificada no seu cotidiano. 

Por outro lado, a interpretação conjunta do artigo 31 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e 

do artigo 222 do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda), permite 

concluir que as demais receitas que não se amoldam ao conceito de receita bruta mencionado 

são qualificadas como “receitas não operacionais” ou “outras receitas”. E, possuindo tal 
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qualificação, sobre tal parcela das receitas não se aplica o percentual de presunção, de modo 

que são diretamente adicionadas à base de cálculo do imposto sobre a renda. 

A título de exemplo, caso a venda de bens seja qualificada como atividade operacional 

do contribuinte, aplicar-se-á a alíquota de presunção de 8% sobre o valor total da receita 

auferida na operação. Por outro lado, na hipótese em que a venda de determinado bem seja 

classificada como atividade não operacional, a base de cálculo corresponderá apenas à 

diferença positiva entre o valor da venda e o custo de aquisição. 

Em síntese, qualificando-se como ganho de capital, o imposto sobre a renda somente é 

exigido sobre a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor da venda verificado na 

alienação de um bem registrado no ativo não circulante, classificado como investimento, 

imobilizado ou intangível. 

Em contrapartida, qualificando-se como renda decorrente do exercício de atividades 

que constituem objeto da pessoa jurídica ou são exercidas no cotidiano, o valor total da receita 

gerada na alienação, ou seja, sem exclusão do respectivo custo de aquisição, seria levado em 

consideração na receita bruta para fins de aplicação do percentual de presunção (no âmbito do 

lucro presumido) ou integralmente computado na determinação do lucro real (tratando-se de 

sujeito passivo submetido ao lucro real). 

Assim, diante da delimitação dos elementos essenciais para a análise da tributação 

sobre a renda auferida nas operações realizadas no contexto da impressão 3D, passa-se ao 

estudo do critério material da regra-matriz de incidência do PIS e da COFINS para, então, 

aplicar as premissas fixadas às hipóteses objeto do presente trabalho.  

 

3.2. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do PIS e da COFINS 

 

O artigo 195, I, “b”, outorga competência tributária à União para instituir contribuição 

social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente 

sobre a receita ou faturamento. Com fundamento no aludido dispositivo constitucional, foram 

editadas as Leis 9.718/1998,551 10.637/2002552 e 10.833/2003,553 as quais disciplinam os 

regimes cumulativo e não-cumulativo aplicáveis ao PIS e à COFINS, respectivamente. 

 
551 “Art. 2.º As contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, 

serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por 

esta Lei.    

Art. 3.º O faturamento a que se refere o art. 2.º compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-lei 

n.º 1.598, de 26 de dezembro de 1977.”   
552 “Art. 1.º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas 

auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. § 1.º  
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Sem prejuízo das diferenças inerentes a cada regime de apuração das referidas 

contribuições, no que interessa ao escopo do presente trabalho, a sistemática de apuração do 

PIS e da COFINS está atrelada ao regime de apuração do imposto sobre a renda eleito pelo 

contribuinte. Com efeito, nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei nº 10637/2002 e do artigo 

10, inciso II, da Lei nº 10.833/2003, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com 

base no lucro presumido não estão autorizadas a apurar o PIS e a COFINS sob o regime não-

cumulativo. 

Portanto, é possível concluir que: (i) contribuinte optante do lucro real para apuração 

do imposto sobre a renda está submetido à incidência do PIS e da COFINS pela sistemática 

não-cumulativa; (ii) caso o contribuinte tenha realizado a opção pela apuração do imposto 

sobre a renda sob o regime do lucro presumido, a incidência das referidas contribuições se 

dará sob a sistemática cumulativa. 

Sem prejuízo do exposto, é importante destacar que o inciso XXV, do artigo 10 da Lei 

10.833/2003, determina a sujeição obrigatória à apuração do PIS/COFINS pela sistemática 

cumulativa em relação às “as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, 

decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão 

de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, 

consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda 

como softwares as páginas eletrônicas”. 

Assim, no que interesse ao escopo do presente trabalho, a receita auferida por pessoa 

jurídica que realiza as operações com software supramencionadas deverá, obrigatoriamente, 

apurar o PIS/COFINS no regime cumulativo. 

Outra distinção quanto aos regimes cumulativo e não-cumulativo aplicáveis ao 

PIS/COFINS está relacionada à base de cálculo das referidas contribuições. Embora sejam 

sistemáticas de tributação diversas, o critério material da regra-matriz de incidência tributária 

do PIS e da COFINS é “auferir receitas”. 

 
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do 

Decreto-lei n.º 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com 

os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da 

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.” 
553 “Art. 1.º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, com a incidência não 

cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil. § 1.º  Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende 

a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-lei n.º 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais 

receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de 

que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.”   
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Ao determinar que o critério material da regra-matriz de incidência tributária é 

“auferir receitas”, a legislação de regência estabelece que as receitas que compõem a base de 

cálculo das referidas contribuições compreendem a receita bruta de que trata o artigo 12 do 

Decreto-lei 1.598/1977. 

O artigo 12 do Decreto-lei 1.598/1977, por sua vez, determina que a receita bruta 

compreende: (i) o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da 

prestação de serviços em geral; (iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (iv) 

as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos itens 

anteriores.  

Embora a legislação estabeleça o que é compreendido pela receita bruta, faz-se 

necessário definir o signo linguístico “auferir receitas”, a fim de identificar quais valores 

serão incluídos na base de cálculo estabelecida pela legislação. 

Com efeito, receita é a entrada de recursos que, de fato, integram-se ao patrimônio da 

pessoa jurídica sem quaisquer reservas ou condições, acrescentando-lhe seu vulto, como 

elemento novo positivo. Portanto, “receita” não se confunde com “entrada”, uma vez que esta 

não constitui fatos modificativos do patrimônio. 

Este, inclusive, é o entendimento de Paulo de Barros Carvalho,554 in verbis: 

Em conclusão, receita é o acréscimo patrimonial que adere definitivamente ao 

patrimônio da pessoa jurídica, não a integrando quaisquer entradas provisórias, 

representadas por importâncias que se encontrem em seu poder de forma temporária, 

sem pertencer-lhe em caráter definitivo. 

Em linha com a definição mencionada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

RE 606.107/RS, realizado sob a sistemática da repercussão geral, ao analisar a controvérsia 

atinente à inclusão dos créditos de ICMS decorrentes de exportação transferidos a terceiros na 

base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS não-cumulativas, fixou entendimento no 

sentido de que receita é todo “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de 

elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”. 

Logo, é possível afirmar que, caso o valor auferido pelo indivíduo esteja submetido a 

reservas ou condições, não se está diante de receita tributável pela contribuição ao PIS e à 

COFINS, de modo que referido montante deverá ser incluído na base de cálculo das 

contribuições mencionadas. 

Nesse sentido, já tivemos a oportunidade de reconhecer que: 

 
554 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, 4. ed., cit., p. 817. 
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Portanto, são elementos informadores do conceito jurídico de receita e que 

influenciam a definição do fato gerador dos tributos ora discutidos: (i) a existência 

de um elemento novo e positivo que se agregue ao patrimônio do contribuinte de 

forma definitiva; (ii) a inexistência de reservas ou de condições em relação a esse 

ingresso financeiro 

Existindo tais reservas ou condições, o ingresso financeiro respectivo não pode ser 

considerado receita, razão pela qual não há que se falar em ocorrência dos fatos 

gerados das contribuições ora analisadas.555 

Assim, o artigo 12 do Decreto-lei 1.598/1977 deve ser interpretado no sentido de que 

receita bruta é o ingresso de valores no patrimônio do indivíduo de maneira nova e definitiva, 

sem reservas ou condições, decorrente dos seguintes eventos: (i) o produto da venda de bens 

nas operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de serviços em geral; (iii) o resultado 

auferido nas operações de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade ou objeto principal da 

pessoa jurídica não compreendidas nos itens anteriores, “[...] sendo certo que tal ingresso deve 

ser passível de mensuração instantânea e isolada e não deve dar azo ao nascimento de novas 

obrigações”.556 

Vale destacar que, no RE 606.107/RS, a Suprema Corte entendeu que o conceito 

jurídico de “receita”, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde 

com o conceito “contábil”, o que, inclusive, é estabelecido pelo artigo 1.º das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, o qual determina que a contribuição ao PIS e à COFINS incide 

sobre as receitas “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. 

De fato, no mencionado leading case, a Corte Excelsa reconheceu que, de fato, a 

contabilidade é o “ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos 

tributos”. No entanto, a “contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins 

tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário”. 

Conforme destacado anteriormente, a Lei 9.718/1998, que cuida da sistemática 

cumulativa do PIS e da COFINS, e as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as quais tratam da 

sistemática não-cumulativa aplicável ao PIS e à COFINS, respectivamente, adotam, 

igualmente, a receita bruta definida no artigo 12 do Decreto-lei 1.598/1977 como base de 

cálculo das referidas contribuições em ambos os regimes de apuração. Contudo, embora 

utilizem o mesmo conceito de receita bruta, a base de cálculo das referidas contribuições sofre 

pequenas alterações a depender da sistemática de tributação. 

Com efeito, a Lei 9.718/1998, após as alterações promovidas pela Lei 12.973/2014, 

quando estabelece que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, determina que 

 
555 GOMES, Daniel de Paiva; GOMES, Eduardo de Paiva. Moedas virtuais e tributação. A tributação dos 

créditos em prêmio dos programas de fidelidade e coalizão enquanto moedas virtuais cit., p. 263. 
556 Idem, ibidem. 
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tal signo linguístico está compreendido na definição de receita bruta de que trata o artigo 12 

do Decreto-lei 1.598/1977.  

Portanto, com relação ao PIS e à COFINS apurados na sistemática cumulativa, é 

possível afirmar que sua base de cálculo é a receita bruta, entendida como o ingresso de 

valores no patrimônio do indivíduo de maneira nova e definitiva, sem reservas ou condições, 

cuja quantificação é realizável instantânea e isoladamente e que não resulta no surgimento de 

novas obrigações pelo indivíduo, decorrente dos seguintes eventos: (i) o produto da venda de 

bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de serviços em geral; (iii) o 

resultado auferido nas operações de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade ou objeto 

principal da pessoa jurídica não compreendidas nos itens anteriores. 

A título de exemplo, diante do conceito de receita bruta aplicável ao PIS e COFINS 

cumulativos, é possível que receitas financeiras auferidas pelo indivíduo não sejam incluídas 

na base das referidas contribuições, nas hipóteses em que “[...] seu auferimento não consistir, 

de fato e de direito, na atividade ou objeto principal da entidade, constante do seu ato 

institucional”.557 

Tratando-se do PIS e da Cofins apurados sob a sistemática não-cumulativa, por outro 

lado, a base de cálculo das referidas contribuições é ligeiramente alargada em relação àquela 

aplicável no âmbito da sistemática cumulativa.  

Com efeito, o § 1.º do artigo 1.º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não se restringe a 

estabelecer que a base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS é a receita bruta de que 

trata o artigo 12 do Decreto-lei 1.598/1977. A legislação determina que também compõem a 

base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática não-cumulativa todas as demais receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, mesmo que não se refiram ao objeto social da pessoa jurídica 

ou que não sejam desenvolvidas no cotidiano. 

 
557 Confira-se: “Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Ementa: 

Materialidade do fato gerador da Cofins no regime cumulativo de cobrança. Inteligência do inciso IV do art. 12 

do Decreto-lei n.º 1.598, de 1977, incluído pela Lei n.º 12.973, de 2014. Hipótese de intributabilidade de receitas 

financeiras pela referida contribuição. A base de cálculo da Cofins, no regime cumulativo de incidência, é o 

faturamento, o qual compreende a receita bruta, que abrange o produto da venda de bens nas operações de conta 

própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e as 

demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, considerando-se estas últimas como as 

decorrentes da atividade típica da empresa, correspondente ao seu objeto social, ou efetivamente verificada no 

seu cotidiano, quando esta se afaste dos objetivos expressos em seu ato constitutivo. Portanto, conclui-se que as 

receitas financeiras, assim definidas pela legislação tributária pertinente, não se sujeitam à incidência da Cofins 

na sistemática cumulativa, se seu auferimento não consistir, de fato e de direito, na atividade ou objeto principal 

da entidade, constante do seu ato institucional. Vinculação às Soluções de Consulta Cosit n. 268, de 26 de 

setembro de 2014; n. 112, de 11 de maio de 2015, e n.º 169, de 22 de junho de 2015. Dispositivos Legais: Lei n.º 

9.718, de 1998, com redação da Lei n.º 12.973, de 2014, arts. 3.º e 9.º; Decreto-.lei n.º 1.598, de 1977, com 

redação da Lei n.º 12.973, de 2014, arts. 12 e 17; Decreto n.º 3.000, de 1999, art. 373” (cf. Ministério da 

Fazenda. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta 4.005 – SRRF04/Disit, 06.05.2016). 
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Assim, no que tange ao PIS e à COFINS apurados na sistemática não-cumulativa, é 

possível reconhecer que sua base de cálculo é a receita bruta, entendida como o ingresso de 

valores no patrimônio do indivíduo de maneira nova e definitiva, sem reservas ou condições, 

cuja quantificação é realizável instantânea e isoladamente e que não resulta no surgimento de 

novas obrigações pelo indivíduo, nas seguintes hipóteses: (i) o produto da venda de bens nas 

operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de serviços em geral; (iii) o resultado 

auferido nas operações de conta alheia; (iv) as receitas da atividade ou objeto principal da 

pessoa jurídica não compreendidas nos itens anteriores; e (v) todas as demais receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, ainda que não se refiram ao objeto social da pessoa jurídica ou 

que não sejam desenvolvidas no seu cotidiano. 

Valendo-se do mesmo exemplo citado anteriormente, as pessoas jurídicas submetidas 

à sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS que aufiram receitas financeiras, ainda que 

tais receitas não sejam vinculadas ao seu objeto social ou não sejam desenvolvidas no seu 

cotidiano, deverão incluir tais valores na base de cálculo das referidas contribuições. 

Relevante diferença adicional com relação às sistemáticas de apuração do PIS e da 

COFINS diz respeito à possibilidade de apropriação de créditos acerca de determinados 

dispêndios incorridos pela pessoa jurídica previstos na legislação, para abatimento com 

débitos das referidas contribuições.558 

Com efeito, as alíquotas das contribuições apuradas no regime cumulativo são 

aplicadas à razão de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS), e, embora o PIS e a Cofins submetidos à 

sistemática não-cumulativa sejam calculados em alíquotas maiores, quais sejam 1,65% (PIS) e 

7,6% (Cofins), é lícito à pessoa jurídica apurar créditos com relação aos valores pagos 

referentes às rubricas listadas no artigo 3.º da Lei 10.637/2002 e e da Lei 10.833/2003. 

Logo, a depender dos gastos incorridos, o contribuinte submetido ao regime não-

cumulativo poderá abater os dispêndios suportados do montante devido a título de PIS e 

COFINS em determinado período. 

Dentre os créditos passíveis de apropriação na legislação, diante do escopo do presente 

trabalho, vale destacar os gastos que sejam juridicamente qualificados como insumos. Os 

requisitos para qualificação de dispêndios a título de insumos foram recentemente fixados 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.221.170/PR, 

realizado sob sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “o conceito de insumo 

deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a 

 
558 Diante do escopo do presente trabalho, não abordaremos as situações em que a legislação permite a utilização 

de saldo credor de créditos de PIS e COFINS com fundamento no artigo 16 da Lei 11.116/2005. 
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imprescindibilidade ou a importância de terminado item – bem ou serviço – para o 

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”. 

Por fim, cabe destacar, ainda, a diferença entre “receitas operacionais” e “receitas não 

operacionais”, à luz da legislação de regência. 

Com efeito, o artigo 11 do Decreto-lei 1.598/1977 dispõe que receitas operacionais 

são as receitas auferidas pelo exercício das atividades previstas no estatuto social da pessoa 

jurídica, na medida em que estabelece que são “o resultado das atividades, principais ou 

acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica”. 

Quanto ao conceito de “receitas não operacionais” ou “outras receitas”, o artigo 31 do 

Decreto-lei 1.598/1977 e o artigo 222 do Decreto 9.580/2018 determinam que são as receitas 

qualificadas como ganho de capital resultante da alienação de “de bens do ativo não 

circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou intangível”. 

E, por sua vez, o artigo 1.º, § 3.º, VI, da Lei 10.637/2002, bem como o artigo 1.º, § 3.º, 

II, da Lei 10.833/2003 estabelecem que não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, 

respectivamente, as receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado 

como investimento, imobilizado ou intangível. 

Feitas as considerações essenciais à luz do escopo do presente trabalho, passa-se à 

análise da tributação das receitas auferidas no contexto da impressão 3D. 

 

3.3. Tributos sobre a renda e a receita auferidas nas operações com o arquivo digital 

imprimível, os softwares utilizados no contexto da impressão 3D e a venda do objeto 

impresso 

 

Uma vez delimitados os critérios materiais das regras-matrizes de incidência tributária 

do imposto sobre a renda, do PIS e da COFINS, é possível delimitar os impactos da tributação 

sobre a renda e a receita auferidas nas operações com o arquivo digital imprimível, os 

programas de computador utilizados no contexto da impressão 3D e a venda do objeto 

impresso. 

À luz dos critérios materiais mencionados, não há dúvida de que as operações com o 

arquivo digital imprimível, os programas de computador utilizados para sua elaboração e 

funcionamento, bem como a circulação de objetos impressos resultarão em renda e receita 

tributáveis pelo imposto sobre a renda e pelo PIS/COFINS, respectivamente. 

A questão que se coloca, em verdade, diz respeito à qualificação jurídica da renda e da 

receita auferidas em tais operações, o que, no presente caso, pode ser sintetizado nos seguintes 
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questionamentos: (i) a renda se origina de uma prestação de serviço, de uma circulação de 

mercadoria ou de produto industrializado; (ii) bem objeto da operação está registrado no ativo 

não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (iii) a receita é 

juridicamente qualificada como decorrente ou não do exercício do objeto social ou de 

atividade desenvolvida cotidianamente. 

No tocante ao imposto sobre a renda apurado sob a sistemática do lucro real, não 

existem grandes controvérsias sobre a qualificação jurídica da renda a título de prestação de 

serviço, circulação de mercadoria ou de produto industrializado. De fato, independentemente 

de sua qualificação jurídica, constituindo-se como renda decorrente de atividade constante do 

objeto social da pessoa jurídica ou desenvolvida em seu cotidiano, o montante será adicionado 

ao lucro líquido. 

E, para formação da base de cálculo do imposto sobre a renda na sistemática do lucro 

real, devem ser admitidos todos os dispêndios incorridos para geração da renda. Assim, 

entendemos que todos os dispêndios relacionados (i) à aquisição total ou parcial de direitos 

relativos à propriedade intelectual subjacente e/ou elaboração do arquivo digital imprimível; 

(ii) à aquisição da matéria-prima; (iii) à aquisição total ou parcial de direitos relativos à 

propriedade intelectual subjacente e/ou elaboração dos programas de computador utilizados; e 

para (iv) impressão do objeto em três dimensões, deverão ser abatidos para, ao final, apurar a 

renda tributável. 

Maiores controvérsias, entretanto, podem surgir na hipótese em que a renda é tributada 

sob o regime do lucro presumido, pois, a depender da qualificação da renda auferida, poderão 

ser aplicados, sobre a receita bruta, percentuais de presunção distintos, quais sejam: (i) 8% 

para a atividade industrial e de comercialização de mercadorias; e (ii) 32% para a prestação de 

serviços em geral e cessão de direitos de qualquer natureza.  

Diante da diferença de percentuais de presunção aplicáveis às atividades de 

industrialização, comercialização, prestação de serviço e cessão de direitos de qualquer 

natureza, é necessário estabelecer a qualificação jurídica das atividades que envolvem: (i) a 

impressão de objeto mediante utilização da impressora 3D; (ii) o arquivo digital imprimível; e 

(iii) o programa de computador utilizado para elaboração do arquivo digital imprimível e para 

o funcionamento da impressora 3D.  

Portanto, cumpre identificar se tais atividades se classificam como industrialização, 

comercialização e prestação de serviço para fins de aplicação dos percentuais de presunção do 

imposto sobre a renda na sistemática do lucro presumido. Nota-se, portanto, ser de extrema 
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relevância delimitar as hipóteses em que a renda será qualificada como prestação de serviço, 

circulação de mercadoria ou de produto industrializado.  

Para qualificação jurídica da renda, partiremos daquela adotada para a definição da 

atividade para fins de determinação das incidências tributárias objeto do Capítulo 2, de modo 

que a tributação das operações no contexto da impressão 3D seja realizada de maneira 

harmônica. Com isso, quer-se dizer que, se, a título de exemplo, o indivíduo é sujeito passivo 

do ICMS e/ou do IPI, deverá ser aplicado o percentual de presunção correspondente à 

atividade de comercialização ou industrialização previsto na legislação do imposto sobre a 

renda, qual seja, 8%. 

À luz dos contextos fáticos delimitados no Capítulo 2, consideramos que serão 

aplicados os seguintes percentuais de presunção em consonância com a atividade 

desenvolvida pelo sujeito passivo: 

I. Impressão de objetos mediante a utilização de bens de terceiros: 32%; 

II. Impressão de objetos mediante o uso de bens próprios: 8%; 

III. Transferência da propriedade de programa de computador previamente existente, 

independentemente do meio empregado para realização de tal transferência: 8%; 

IV. Elaboração de um programa de computador personalizado em favor de um 

indivíduo: 32%; 

V. Licenciamento de uso e/ou comercialização de programa de computador usado para 

elaboração: 32%; 

VI. Elaboração, de maneira padronizada, de arquivo digital imprimível cuja 

propriedade é integralmente alienada, necessariamente, com o objeto impresso: 8%; 

VII. Elaboração, sob encomenda, de arquivo digital imprimível cuja propriedade é 

adquirida, necessariamente, com o objeto impresso: 8% sobre a receita referente ao objeto 

impresso e 32% sobre a receita relativa à elaboração do arquivo digital imprimível; 

VIII. Alienação integral da propriedade de arquivo digital imprimível elaborado de 

maneira padronizada: 8%; 

IX. Elaboração de arquivo digital imprimível sob encomenda: 32%; 

X. Cessão parcial de direitos da propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital 

imprimível que permitem sua utilização e/ou comercialização: 32%; 

XI. Armazenamento e hospedagem de arquivos digitais imprimíveis cujos direitos 

totais ou parciais da propriedade intelectual subjacente são detidos por terceiros: 32%; 

XII. Prestação de serviços técnicos complementares para o adequado funcionamento 

do arquivo digital imprimível ou do software: 32%. 
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Por outro lado, caso os bens relacionados às operações com impressora 3D sejam 

registrados no ativo não circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou 

intangível, estar-se-á diante de hipótese em que deverão ser aplicadas as regras atinentes ao 

ganho de capital.  

Portanto, em tal situação, não há que falar na aplicação de qualquer percentual de 

presunção ou adição do valor integral da renda auferida no lucro líquido, de modo que o 

imposto, tanto no lucro presumido quanto no lucro real, incidirá somente sobre a diferença 

positiva entre o custo de aquisição e o valor da venda verificado na alienação. 

Quanto à incidência de PIS/COFINS sobre a receita auferida nas operações no 

contexto da impressão 3D, em primeiro lugar é importante destacar que devem ser tributadas 

pela sistemática cumulativa “as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, 

decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão 

de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, 

consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda 

como softwares as páginas eletrônicas”, nos termos do inciso XXV, do artigo 10 da Lei 

10.833/2003. 

Portanto, nas hipóteses descritas pela legislação, ter-se-á as seguintes consequências 

nas operações com software previstas no inciso XXV do artigo 10 da Lei 10.833/2003: (i) são 

aplicáveis alíquotas menores em relação ao regime não-cumulativo; (ii) não é possível a 

apropriação de créditos relacionados aos gastos incorridos pelo contribuinte para o 

desenvolvimento dessas atividades; (iii) a base de cálculo é menos abrangente, de modo que, 

caso o contribuinte não tenha como atividade principal a realização das operações 

mencionadas, não haverá que se falar na incidência das referidas contribuições sobre tal 

receita. 

Em relação às demais operações inseridas no escopo do presente trabalho (arquivo 

digital imprimível e objeto impresso), existem outros dois questionamentos de maior 

relevância: (i) qualificação jurídica da receita como decorrente ou não do exercício do objeto 

social ou de atividade desenvolvida cotidianamente; e (ii) bem objeto da operação está 

registrado no ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível. 

No tocante  ao item (i) supra, a relevância da controvérsia está diretamente 

relacionada à diferença das bases de cálculo do PIS/COFINS na sistemática não-cumulativa e 

cumulativa. 

Com efeito, em apertada síntese, a base de cálculo do PIS/COFINS na sistemática 

cumulativa abrange todas as receitas decorrentes do exercício da atividade constante do objeto 
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social da pessoa jurídica ou aquela cotidianamente realizada. 

Por outro lado, a base de cálculo do PIS/COFINS no regime não-cumulativo é 

ligeiramente maior, na medida em que não compreende apenas as receitas decorrentes do 

exercício da atividade constante do objeto social da pessoa jurídica ou aquela cotidianamente 

realizada, mas também todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ainda que não 

se refiram ao objeto social da pessoa jurídica ou que não sejam desenvolvidas no seu 

cotidiano. 

E, consoante demonstrado, (i) receitas operacionais são aquelas auferidas pelo 

exercício das atividades previstas no estatuto social da pessoa jurídica; e (ii) receitas não 

operacionais são aquelas qualificadas como ganho de capital resultante da alienação “de bens 

do ativo não circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou intangível”. 

A relevância da distinção decorre do fato de que, a depender da atividade 

desenvolvida pela pessoa jurídica, as receitas auferidas nas operações realizadas no contexto 

da impressão 3D podem ser qualificadas como “receitas operacionais” ou “receitas não 

operacionais”, o que produz reflexos quanto à incidência de PIS/COFINS. 

Deveras, caso a pessoa jurídica esteja submetida ao PIS/COFINS na sistemática 

cumulativa e as receitas auferidas nas operações objeto de estudo não estejam previstas em 

seu objeto social ou não sejam realizadas no cotidiano, tais receitas não serão incluídas na 

base de cálculo das mencionadas contribuições, tendo em vista que, no regime cumulativo, 

elas incidem somente sobre as receitas decorrentes da atividade principal da pessoa jurídica. 

Portanto, no caso do PIS/COFINS no regime cumulativo, a receita auferida somente 

será incluída na base de cálculo das referidas contribuições, quando tais atividades forem 

qualificadas juridicamente como atividades principais da pessoa jurídica, seja por constarem 

expressamente no estatuto social, seja diante do fato de que são exercidas regularmente no 

cotidiano. 

Por outro lado, se a pessoa jurídica apura o PIS/COFINS sob a sistemática não-

cumulativa e as receitas oriundas de tais atividades se qualifiquem como receitas operacionais 

ou não operacionais, haverá, igualmente, incidência das referidas contribuições, tendo em 

vista que, no regime não-cumulativo, a base de cálculo compreende a totalidade das receitas 

auferidas, independentemente se decorrem da atividade principal ou não da pessoa jurídica. 

Em síntese, caso as atividades passíveis de ser desenvolvidas no contexto da 

impressão 3D estejam inseridas no objeto social da pessoa jurídica ou, ainda, sejam realizadas 

em seu cotidiano, haverá incidência do PIS/COFINS tanto na sistemática cumulativa quanto 

no regime não-cumulativo. Por outro lado, na hipótese em que tais atividades não estejam 
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inseridas no objeto social, tampouco sejam desenvolvidas de maneira rotineira, não haverá 

incidência de PIS/COFINS na sistemática cumulativa, enquanto no regime não-cumulativo as 

referidas contribuições serão devidas. 

Importante destacar que, caso a pessoa jurídica esteja submetida à incidência do 

PIS/COFINS no regime não-cumulativo, a legislação garante o direito à apropriação de 

créditos relativamente a determinados dispêndios previstos na legislação, os quais, no 

contexto da impressão 3D, referem-se precipuamente à aquisição dos insumos para o 

desenvolvimento das atividades. 

E, para fins de delimitação do conceito de insumo, deve ser adotado o entendimento 

fixado pelo Superior Tribunal Justiça nos autos do REsp 1.221.170/PR, no sentido de que “o 

conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou 

seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou 

serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”; 

Assim, levando em conta o quanto decidido pelo Tribunal Superior, a nosso ver, os 

seguintes dispêndios estão compreendidos no conceito de insumo no contexto das operações 

realizadas com a tecnologia da impressão 3D, sendo, portanto, passível de apropriação de 

créditos a título de PIS/COFINS na sistemática não-cumulativa: (i) aquisição total ou parcial 

de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente e/ou elaboração do arquivo digital 

imprimível; e (ii) aquisição da matéria-prima para impressão do objeto. 

Cabe analisar, ainda, os reflexos da incidência de PIS/COFINS na hipótese em que o 

bem objeto da operação está registrado no ativo não circulante, classificado como 

investimento, imobilizado ou intangível. 

Com efeito, o artigo 1.º, § 3.º, VI, da Lei 10.637/2002, bem como o artigo 1.º, § 3.º, II, 

da Lei 10.833/2003 estabelecem que não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, 

respectivamente, as receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado 

como investimento, imobilizado ou intangível. 

Logo, se o bem objeto da operação está registrado no ativo não circulante, classificado 

como investimento, imobilizado ou intangível, não há que falar na incidência de PIS/COFINS 

na sistemática não-cumulativa. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante das premissas fixadas ao longo do presente trabalho, concluímos que:  

1. As operações com a tecnologia da impressão 3D são complexas, de modo que, em 

síntese, envolvem quatro elementos principais: (i) a impressora 3D, responsável por realizar a 

impressão do objeto; (ii) o arquivo digital imprimível, que contém a representação virtual do 

objeto em três dimensões; (iii) os programas de computador utilizados para elaboração do 

arquivo digital imprimível e para operação da impressora 3D; e (iv) a matéria-prima 

empregada para impressão do objeto. O presente trabalho tem como objeto a análise das 

controvérsias tributárias relativas aos elementos (i), (ii) e (iii) supramencionados. 

2. A impressora 3D é um equipamento eletrônico que, a partir de um arquivo digital 

imprimível, realiza a impressão do objeto em três dimensões mediante a aplicação de métodos 

de fabricação aditiva. O objeto é impresso de acordo com a matéria-prima utilizada pelo 

indivíduo, e o processo de fabricação ocorre de maneira automática e sem intervenção 

humana, em razão do uso de programa de computador que comanda o funcionamento da 

impressora 3D para que a impressão se dê em linha com as instruções contidas no arquivo 

digital imprimível. 

3. O arquivo digital, portanto, pode ser entendido como um projeto (blueprint) que 

contém a representação tridimensional do objeto. E, partindo de tal premissa, poder-se-ia 

dizer que os arquivos digitais imprimíveis são obras intelectuais protegidas pela Lei 

9.610/1998, sendo enquadrados como projetos que viabilizam a impressão de objetos 

tangíveis. Para os fins do presente trabalho, entendemos que arquivos digitais imprimíveis são 

juridicamente qualificados como bens móveis incorpóreos, constituindo-se como direitos 

pessoais de caráter patrimonial, nos termos do artigo 83, III, do Código Civil. A despeito de 

não serem programas de computador, os direitos relativos à propriedade intelectual subjacente 

ao arquivo digital imprimível são transferidos de forma semelhante àquela adotada com 

relação aos programas de computador. 

4. A qualificação jurídica de um programa de computador está prevista no artigo 1.º da 

Lei 9.609/1998, o qual estabelece que programa de computador é a expressão de um conjunto 

organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 

qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 

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

digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Nos termos do 
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artigo 8.º da Lei 9.609/1998, os negócios jurídicos realizados nas operações com software não 

se limitam à transferência total ou parcial de direitos relativos à propriedade intelectual, mas, 

sim, também incluem a prestação de serviços técnicos complementares para garantir o 

adequado funcionamento do software em favor do usuário. 

5. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI consiste na 

celebração de negócios jurídicos que resultem na transferência de titularidade de bem 

corpóreo/tangível, previsto na tabela de regência, destinado à mercancia ou ao consumo que 

tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o 

aperfeiçoe para o consumo, na etapa imediatamente anterior à saída do produto, pelo mesmo 

sujeito passivo que firma o negócio jurídico ou, eventualmente, que o negócio jurídico seja 

estabelecido por sujeito passivo que tenha sido equiparado, por lei, ao industrial. 

6. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do ICMS é a celebração 

de negócios jurídicos (“operações”) que resultem na transferência de titularidade 

(“circulação”) de bens móveis corpóreos ou incorpóreos passíveis de valoração econômica e 

destinados à mercancia/ao comércio. 

7. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do ISS é a celebração de 

um negócio jurídico cujo objetivo seja o oferecimento de uma utilidade a outrem, obtida pelo 

exercício de atividades materiais ou imateriais realizadas com habitualidade e intuito de lucro, 

as quais podem estar atreladas ou não à entrega de bens, desde que tais atividades se 

encontrem fora do âmbito de incidência do ICMS e do IOF e encontrem previsão expressa na 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003, sendo possível a interpretação extensiva dos 

subitens para abarcar serviços congêneres. 

8. Para os fins deste estudo, entendemos que a solução dos conflitos de competência 

tributária deve partir, necessariamente, de três premissas. Em primeiro lugar, a aplicação das 

normas tributárias deverá levar em consideração a qualificação jurídica dos elementos que 

integram as operações com impressão 3D. 

9. Em segundo lugar, deve ser analisada a qualificação jurídica dos negócios jurídicos 

que tenham como objeto a transferência, total ou parcial, de direitos relativos a algum dos 

elementos utilizados em tais operações, os quais, no presente caso, são o objeto impresso, o 

arquivo digital imprimível e o programa de computador empregado para elaboração do 

arquivo digital imprimível ou para funcionamento da impressora 3D. Por fim, a premissa para 

solução dos conflitos de competência consiste no respeito aos tipos constitucionais usados 

para outorga da competência tributária e a delimitação do critério material da regra-matriz de 

incidência tributária dos impostos analisados. 
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10. Para os fins desta pesquisa, entendemos que o melhor método para solução de 

conflitos de competência tributária consiste na utilização da lei complementar como norma 

que encontra fundamento de validade na Constituição Federal. 

11. Com base na interpretação conjunta do artigo 155, § 2.º, IX, “b”, da Constituição 

Federal, c/c a Lei Complementar 87/1996 c/c a Lei Complementar 116/2003, é possível 

concluir que os conflitos de competência tributária entre ISS e ICMS serão solucionados da 

seguinte forma: (i) prestação de serviços previstos expressamente na lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003: incidência exclusiva do ISS; (ii) prestação de serviços previstos 

expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 com circulação de mercadorias: 

incidência exclusiva do ISS quando a lista não fizer ressalva para fins de incidência do ICMS; 

(iii) prestação de serviços previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar 

116/2003 com circulação de mercadorias: incidência do ISS, de modo que a incidência do 

ICMS depende, necessariamente, de determinação em tal sentido pela lista anexa; (iv) 

circulação de mercadorias com prestação de serviços não previstos expressamente na lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003: incidência exclusiva de ICMS sobre a circulação de 

mercadorias; (v) circulação de mercadorias: incidência exclusiva de ICMS; (vi) inexistência 

de circulação de mercadorias ou de prestação de serviço: não incidência de ICMS e de ISS. 

12. Nos casos de industrialização por encomenda realizada sobre bens do próprio 

industrial, não há que falar na incidência de ISS, na medida em que inexiste previsão de tal 

tipo de serviço na lista anexa à Lei Complementar 116/2003.  

13. Para incidência de ISS sobre a industrialização por encomenda, portanto, é 

necessário que os bens submetidos à atividade industrial sejam de propriedade de terceiros. 

Nessa hipótese, a incidência do ISS se dá de maneira exclusiva, isto é, excluindo-se a 

incidência do IPI e do ICMS. 

14. A tributação sobre o consumo com relação ao arquivo digital imprimível ocorrerá 

da seguinte forma: (i) elaboração, de maneira padronizada, de arquivo digital imprimível cuja 

propriedade é integralmente alienada, necessariamente, com o objeto impresso: incidência 

exclusiva do ICMS sobre o valor total da operação, que, nessa hipótese, inclui o objeto 

impresso e o arquivo digital imprimível; (ii) elaboração, sob encomenda, de arquivo digital 

imprimível cuja propriedade é adquirida, necessariamente, com o objeto impresso: incidência 

exclusiva do ICMS, ressalvando-se, contudo, que a base de cálculo do imposto somente 

poderá se referir ao objeto impresso, excluindo-se, assim, o valor do arquivo digital 

imprimível elaborado sob encomenda da base de cálculo do imposto estadual; (iii) alienação 

integral da propriedade de arquivo digital imprimível elaborado de maneira padronizada: 
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incidência exclusiva do ICMS; (iv) elaboração de arquivo digital imprimível elaborado sob 

encomenda: não incidência de ICMS e de ISS; (v) cessão parcial de direitos (v.g., licença de 

uso e/ou comercialização) da propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível 

que permitem sua utilização e/ou comercialização, independentemente do suporte utilizado 

para tal disponibilização: incidência exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 1.09 da 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003; (vi) armazenamento e hospedagem de arquivos 

digitais imprimíveis cujos direitos totais ou parciais da propriedade intelectual subjacente são 

detidos por terceiros: incidência exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 1.03 da lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003; (vii) prestação de serviços técnicos complementares 

para o adequado funcionamento do arquivo digital imprimível: incidência exclusiva do ISS, 

com fundamento no subitem 1.07 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003; 

15. A tributação sobre o consumo com relação ao programa de computador utilizado 

para sua elaboração e para funcionamento da impressora 3D ocorrerá da seguinte forma: (i) 

transferência da propriedade de programa de computador, independentemente do meio 

utilizado para realização de tal transferência: incidência exclusiva do ICMS; (ii) elaboração de 

um programa de computador personalizado em favor de um indivíduo: incidência exclusiva 

do ISS, com fundamento no subitem 1.04 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003; (iii) 

licenciamento de uso de programa de computador: incidência exclusiva do ISS; (iv) 

licenciamento de comercialização de programa de computador: não incidência de ISS ou de 

ICMS; (v) prestação de serviços técnicos complementares para garantir o funcionamento do 

software em favor do usuário: incidência exclusiva do ISS, com fundamento no subitem 1.07 

da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

16. A tributação sobre o consumo com relação ao objeto impresso a partir de um 

arquivo digital imprimível mediante a utilização de impressora 3D ocorrerá da seguinte 

forma: (i) pessoa jurídica titular da impressora 3D, sendo contratada para impressão de objeto 

a partir do arquivo digital imprimível e da matéria-prima também de sua titularidade: 

incidência concomitante de IPI e ICMS; (ii) pessoa jurídica titular da impressora 3D, sendo 

contratada para impressão de objeto a partir do arquivo digital imprimível e da matéria-prima 

fornecidos por terceiros: incidência exclusiva do ISS, com fundamento nos subitens 14.01 a 

14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003; 

17. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do imposto sobre a 

renda consiste na aquisição definitiva de disponibilidade econômica (efetivo ingresso) ou 

jurídica (direito ao recebimento do montante) de acréscimo patrimonial, este entendido como 

a variação positiva (riqueza nova; mutação patrimonial positiva) verificada no patrimônio do 
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indivíduo em determinado período de tempo, decorrente ou não do produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos. 

18. O critério material da regra-matriz de incidência tributária do PIS/COFINS 

corresponde ao ingresso de valores no patrimônio do indivíduo de maneira nova e definitiva, 

sem reservas ou condições, cuja quantificação é realizável instantânea e isoladamente e que 

não resulta no surgimento de novas obrigações pelo indivíduo. 

19. No tocante ao imposto sobre a renda apurado sob a sistemática do lucro real, 

independentemente de sua qualificação jurídica, constituindo-se como renda decorrente de 

atividade constante do objeto social da pessoa jurídica ou desenvolvida em seu cotidiano, o 

montante será adicionado ao lucro líquido. E, para formação da base de cálculo do imposto 

sobre a renda na sistemática do lucro real, devem ser admitidos todos os dispêndios incorridos 

para geração da renda. Assim, entendemos que todos os dispêndios relacionados (i) à 

aquisição total ou parcial de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente e/ou 

elaboração do arquivo digital imprimível; (ii) à aquisição da matéria-prima; (iii) à aquisição 

total ou parcial de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente e/ou elaboração dos 

programas de computador utilizados; e para (iv) impressão do objeto em três dimensões, 

deverão ser abatidos para, ao final, apurar-se a renda tributável. 

20. Quanto ao imposto sobre a renda apurado sob a sistemática do lucro presumido, 

entendemos que serão aplicados os seguintes percentuais de presunção em consonância com a 

atividade desenvolvida pelo sujeito passivo: (i) impressão de objetos mediante a utilização de 

bens de terceiros: 32%; (ii) impressão de objetos por meio do uso de bens próprios: 8%; (iii) 

transferência da propriedade de programa de computador previamente existente, 

independentemente do meio empregado para realização de tal transferência: 8%; (iv) 

elaboração de um programa de computador personalizado em favor de um indivíduo: 32%; 

(v) licenciamento de uso e/ou comercialização de programa de computador adotado para 

elaboração: 32%; (vi) elaboração, de maneira padronizada, de arquivo digital imprimível cuja 

propriedade é integralmente alienada, necessariamente, com o objeto impresso: 8%; (vii) 

elaboração, sob encomenda, de arquivo digital imprimível cuja propriedade é adquirida, 

necessariamente, com o objeto impresso: 8% sobre a receita referente ao objeto impresso e 

32% sobre a receita relativa à elaboração do arquivo digital imprimível; (viii) alienação 

integral da propriedade de arquivo digital imprimível elaborado de maneira padronizada: 8%; 

(ix) elaboração de arquivo digital imprimível sob encomenda: 32%; (x) cessão parcial de 

direitos da propriedade intelectual subjacente ao arquivo digital imprimível que permitem sua 

utilização e/ou comercialização, independentemente do suporte utilizado para tal 
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disponibilização: 32%; (xi) armazenamento e hospedagem de arquivos digitais imprimíveis 

cujos direitos totais ou parciais da propriedade intelectual subjacente são detidos por terceiros: 

32%; (xii) prestação de serviços técnicos complementares para o adequado funcionamento do 

arquivo digital imprimível ou do software: 32%. 

21. Caso os bens relacionados às operações com impressora 3D sejam registrados no 

ativo não circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou intangível, estar-se-á 

diante de hipótese em que deverão ser aplicadas as regras atinentes ao ganho de capital. O 

imposto sobre a renda, tanto no lucro presumido quanto no lucro real, incidirá somente sobre 

a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor da venda verificado na alienação. 

22. Devem ser tributadas pela sistemática cumulativa “as receitas auferidas por 

empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades de desenvolvimento de 

software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, 

programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção 

ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas”, nos 

termos do inciso XXV do artigo 10 da Lei 10.833/2003 

23. Em relação às operações com os demais elementos inseridos no escopo do 

presente trabalho (arquivo digital imprimível e objeto impresso), caso tais atividades passíveis 

estejam inseridas no objeto social da pessoa jurídica ou, ainda, sejam realizadas no seu 

cotidiano, haverá incidência do PIS/COFINS tanto na sistemática cumulativa quanto no 

regime não cumulativo. Por outro lado, na hipótese em que tais atividades não estejam 

inseridas no objeto social, tampouco sejam desenvolvidas de maneira rotineira, não haverá 

incidência de PIS/COFINS na sistemática cumulativa, enquanto, no regime não-cumulativo, 

as referidas contribuições serão devidas. 

24. Caso a pessoa jurídica esteja submetida à incidência do PIS/COFINS no regime 

não-cumulativo, a legislação garante o direito de apropriação de créditos com relação a 

determinados dispêndios previstos na legislação, os quais, no contexto da impressão 3D, 

referem-se precipuamente à aquisição dos insumos para o desenvolvimento das atividades. 

Levando em consideração o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendemos 

que os seguintes dispêndios estão compreendidos no conceito de insumo no contexto das 

operações realizadas com a tecnologia da impressão 3D, sendo, portanto, passível de 

apropriação de créditos a título de PIS/COFINS na sistemática não-cumulativa: (i) aquisição 

total ou parcial de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente do arquivo digital 

imprimível; e (ii) aquisição da matéria-prima para impressão do objeto. 
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25. Se o bem objeto da operação está registrado no ativo não circulante, classificado 

como investimento, imobilizado ou intangível, não há que falar na incidência de PIS/COFINS 

na sistemática não cumulativa. 
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