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Introdução

“Não é o mais forte da espécie que sobrevive nem o mais 

inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças.”

Charles Darwin
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Elementos estruturantes da pesquisa: metodologia, 
relevância, objeto, recorte temático e disposição 
espacial

Não é novidade a afirmação segundo a qual o processo de digitalização 
mundial afeta, de forma intensiva, a organização e o funcionamento da econo‑
mia, da política e dos relacionamentos interpessoais. Em virtude das inovações 
ocorridas desde o último século, no bojo do que a doutrina denomina de Quarta 
Revolução Industrial, as relações sociais e econômicas acabaram por assumir 
novos contornos, conformando‑se com atuais tipos de mercados, processos e 
mercadorias.1 O desenvolvimento de tecnologias disruptivas,2 como a Internet 
das Coisas, a robótica de processamento de dados, a criptografia, a impressão 
3D, a infraestrutura virtual para a utilização de serviços de transporte e os se‑
res projetados,3 acabou por transformar o modelo econômico contemporâneo e 
contribuir para a formação do que se chama de economia digital.4

A tecnologia da informação e da comunicação tornou‑se parte da infra‑
estrutura fundamental para os negócios e para a sociedade como um todo, 
evidenciada em uma forte dependência de redes e de serviços de comunicação 
on‑line eficientes e amplamente acessíveis. Com efeito, uma quantidade enor‑
me de dados é agora gerada por esses usuários e dispositivos constantemente 
conectados. Tais dados são coletados por empresas e governos e, combinados 
com os avanços no desempenho analítico da Inteligência Artificial, fornecem as 
informações necessárias para transformar e moldar a maneira como as pessoas 
se comportam e as organizações operam.5

1 SCHWAB, K. The fourth industrial revolution. New York, NY: Crown Business, 2017.

2 CHRISTENSEN, C. M. O dilema da inovação: quando as novas tecnologias levam empresas ao 
fracasso. São Paulo: M. Brooks, 2012. p. 25.

3 Klaus Schwab considera a lista de tecnologias que serão capazes de dirigir a Quarta Revolução 
Industrial selecionada em pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial (FEM), a qual res‑
ta dividida em três categorias: física, digital e biológica. SCHWAB, op. cit.

4 ATKINSON, R. D.; McKAY, A. S. Digital prosperity: understanding the economic benefits of 
the information technology revolution, ITIF, mar. 2007. Disponível em: https://ssrn.com/
abstract =1004516 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1004516. Ver também: OECD. The di‑
gital economy. OECD Hearings, 2012. Disponível em: http://www.oecd.org/daf/competition/
The‑Digital‑Economy‑2012.pdf. Acesso em: 18 fev. 2020. GOMES, M.; CANEN, D. Os rela‑
tórios do projeto BEPS ação 1, as propostas da União Europeia e as atualizações referentes à 
tributação da economia digital. In: OLIVEIRA, G. G. V. Tributação da economia digital. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 171‑172.

5 OECD. Tax and digitalisation. OECD Going Digital Policy Note. Paris, 2019. Disponível em: 
https://bit.ly/2u7Wo8a. Acesso em: 19 fev. 2020.

https://ssrn.com/abstract%20=1004516
https://ssrn.com/abstract%20=1004516
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1004516
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Uma das principais mudanças na economia, facilitada pela digitalização, é o 
rápido crescimento de plataformas on‑line multilaterais (multisided platforms),  
as quais geralmente facilitam transações de bens e serviços fora do escopo 
das estruturas de negócios tradicionais. Em particular, as plataformas on‑line 
multilaterais fomentam o crescimento e a proliferação das economias de com‑
partilhamento, evidenciadas em exemplos familiares, nos aplicativos de aluguel 
temporário de um quarto de hóspedes ou nos aplicativos de prestação de servi‑
ço, como entrega de mercadorias ou transporte automotor.6

Cumpre pontuar que as transformações digitais, apesar de estarem frequen‑
temente associadas a fenômenos como o comércio eletrônico de mercadorias 
tangíveis, bem como as plataformas on‑line colaborativas, computação em nu‑
vem ou serviços on‑line para consumidores finais, exercem um impacto que se 
estende muito além das empresas que dependem do desenvolvimento moderno 
em tecnologia da informação e comunicação (TIC). A economia digital trans‑
formou modelos de negócios e estruturas de negócios de setores tão diversos e 
tradicionais como, por exemplo, a indústria manufatureira. Nesse sentido, basta 
destacar a perda de espaço dos ativos imobilizados diante dos ativos intangíveis 
no que compõe o valor das empresas.7

Reconhece‑se, portanto, que a economia digital não pode mais ser descrita 
como uma parte separada da economia convencional.8 Em verdade, a “econo‑
mia digital” não se traduz em um ramo separado da “economia tradicional”, 
mas, ao contrário, cada vez mais a economia digital se torna a própria econo‑
mia, como um todo.9 Por isso, talvez uma constatação mais adequada não seja 
a afirmação de que há o surgimento de uma economia digital, mas sim de um 
processo de digitalização da economia. O entendimento de que esse movimen‑
to é amplo e diverso, ao invés de um fenômeno estanque e delimitado, reflete 

6 OECD. Tax and digitalisation. OECD Going Digital Policy Note. Paris, 2019. Disponível em: ht‑
tps://bit.ly/2u7Wo8a. Acesso em: 19 fev. 2020.

7 GOMES, D. P.; GOMES, E. P.; PRZEPIORKA, M.; FERRARI, B. C.; BERGAMINI, A.; BOSSA, G. 
B.; CANEN, D. Os desafios impostos pela economia digital e o plano de ação 1 do projeto BEPS 
da OCDE. In: PISCITELI, T.; BOSSA, G. B. Tributação da nuvem: conceitos tecnológicos, desa‑
fios internos e internacionais. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. p. 45‑46.

8 ENGLISCH, J. BEPS action 1: digital economy – EU law implications. British Tax Review, p. 280, 
2015. Disponível em: https://bit.ly/2Hem9qo. Acesso em: 12 fev. 2020.

9 OECD. Tax and digitalisation. OECD Going Digital Policy Note. Paris, 2019. Disponível em: 
https://bit.ly/2u7Wo8a. Acesso em: 19 fev. 2020. ROCHA, S. A.; CASTRO, D. R. P. Ação 1 do 
projeto BEPS e as diretrizes gerais da OCDE. In: OLIVEIRA, G. G. V. Tributação da economia 
digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 244.

https://bit.ly/2Hem9qo
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esse impulso de inovação, com o surgimento de tecnologias antes impensadas, 
mas também de transformação de indústrias tidas por tradicionais e imutáveis.10

A ausência de um limite bem definido a distinguir a economia tradicional e 
a economia digital não impede, entretanto, a identificação de certas característi‑
cas essenciais desse processo de transformação digital da economia. É inegável 
que a economia digital resulta da ausência da criação de laços físicos nos mer‑
cados consumidores. Prescinde‑se de conexão entre uma localidade geográfica 
e a atividade que resultou na aquisição da renda, posto que grande parte da 
operação (senão toda ela) pode ocorrer exclusivamente no ambiente virtual.11

Nas palavras de Joachim Englisch, a economia digital, em primeiro lugar, é 
caracterizada pela mobilidade geográfica: (i) de seus fatores de produção, espe‑
cialmente intangíveis, que muitas vezes são essenciais para a criação de valor; 
(ii) de suas funções de negócios; e, frequentemente, também (iii) de seus pro‑
dutos ou de seus usuários.12 Isso permitiu que as empresas expandissem suas 
cadeias de valor e mercados globalmente e, no entanto, centralizassem funções 
importantes de gerenciamento. Ainda conforme a lição de Englisch, outro fenô‑
meno visível da economia digital é a confiança maciça em dados por parte dos 
usuários, o que permite um melhor controle dos processos de produção e rotinas 
de negócios, facilitando o comércio e reduzindo os custos de transação. Efeitos 
de rede, entre outros, contribuíram muito para o surgimento de modelos de ne‑
gócios multilaterais (como lojas de aplicativos ou mecanismos de pesquisa), e 
muitas vezes também envolvem a participação ativa dos consumidores no pro‑
cesso de criação de valor.13‑14

10 GOMES, M. L.; CANEN, D. Os relatórios do projeto BEPS ação 1, as propostas da União Europeia 
e as atualizações referentes à tributação da economia digital. In: OLIVEIRA, G. G. V. Tributação 
da economia digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 171‑172.

11 GOMES, D. P.; GOMES, E. P.; PRZEPIORKA, M.; FERRARI, B. C.; BERGAMINI, A.; BOSSA, G. 
B.; CANEN, D. Os desafios impostos pela economia digital e o plano de ação 1 do projeto BEPS 
da OCDE. In: PISCITELI, T.; BOSSA, G. B. Tributação da nuvem: conceitos tecnológicos, desa‑
fios internos e internacionais. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. p. 45‑46.

12 ENGLISCH, J. BEPS action 1: digital economy – EU law implications. British Tax Review, p. 2, 
2015. Disponível em: https://bit.ly/2Hem9qo. Acesso em: 12 fev. 2020.

13 Ibidem, p. 281.

14 A OCDE, por meio da Ação 1 do projeto BEPS, tratou como característica da economia digital: 

i) o comércio eletrônico, baseado em tecnologias digitais que facilitam a negociação de bens 
e serviços; ii) a negociação de bens ou serviços de informação; e, também, iii) a operação em 
camadas, com segmentos separados para transporte de dados e aplicativos. GOMES, M. L.; 
CANEN, D. Os relatórios do projeto BEPS ação 1, as propostas da União Europeia e as atualiza‑
ções referentes à tributação da economia digital. In: OLIVEIRA, G. G. V. Tributação da economia 
digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 171‑172.

https://bit.ly/2Hem9qo
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Nesse ambiente de mudança, os desafios para os formuladores de políti‑
cas são complexos, pois a amplitude e a velocidade da mudança provocadas 
pela digitalização da vida cotidiana levantam inúmeros desafios, não somen‑
te visando a atender às novas demandas sociais, mas também em termos 
da própria arquitetura governamental ante o surgimento de uma nova gama 
de ferramentas para apoiar o desenvolvimento e a implementação de políti‑
cas públicas.15

Cientes dos impasses que essa realidade implica às distintas econo‑
mias globais, entidades internacionais como a Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Fórum Econômico Mundial (FEM) e a 
União Europeia (UE) vêm estimulando discussões sobre os novos parâmetros 
desse cenário que se desdobra em razão da digitalização das economias, a exem‑
plo da instauração de grupos dedicados ao tema, como a OECD Task Force on 
the Digital Economy e também a High Level Expert Group on Taxation of the 
Digital Economy (EU Expert Group).16

A OCDE, inclusive, é uma das principais fontes de referência em termos de 
estudos da economia digital. Nesse passo, na célebre Conferência de Ottawa, de 
8 de outubro de 1998 – A Borderless World. Realising the Potential of Eletronic 
Commerce, a OCDE apresentou os princípios basilares que devem orientar a 
tributação da economia digital. Foram firmados quatro princípios orientadores 
fundamentais, quais sejam:17

a) Princípio da neutralidade, pelo qual entende‑se que a tributação não pode‑
rá induzir os agentes econômicos a adotar determinados comportamentos 
em reação aos encargos tributários. Além disso, a neutralidade pressu‑
põe a não discriminação, positiva ou negativa, no que tange às operações 
envolvendo a economia digital ante às transações realizadas pelas vias 
tradicionais;

b) Princípio da eficiência, segundo o qual os custos administrativos referentes 
à cobrança de impostos deverão ser reduzidos, exigindo‑se e pagando‑se 

15 OECD. Tax and digitalisation. OECD Going Digital Policy Note. Paris, 2019. Disponível em: 
https://bit.ly/2u7Wo8a. Acesso em: 19 fev. 2020.

16 ENGLISCH, J. BEPS action 1: digital economy – EU law implications. British Tax Review, 
p. 280, 2015. Disponível em: https://bit.ly/2Hem9qo. Acesso em: 12 fev. 2020. 

17 PALMA, C. C. A tributação da economia digital e a evolução recente da União Europeia. In: 
PISCITELLI, T. Tributação da economia digital. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. 
p. 40. 

https://bit.ly/2Hem9qo
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o montante apropriado de imposto e reduzindo‑se ao mínimo os riscos de 
fraude e evasão fiscal, mediante a adoção de medidas proporcionais;

c) Princípio da certeza e simplicidade, para imbuir nos contribuintes uma con‑
fiança legítima quanto às consequências tributárias de uma operação;

d) Princípio da prevalência da substância sobre a forma, mediante a consi‑
deração do conteúdo material do negócio e não da mera denominação ou 
qualificação eleita pelas partes.

Com base nos princípios acima, constata‑se que a OCDE recusou a ideia de 
outorgar um tratamento diferenciado ao comércio eletrônico em relação àque‑
le conferido ao comércio convencional. Essa premissa foi mantida no Plano de 
Ação 1 do Projeto Base Erosion and Profit Shifting – BEPS.18‑19

No Brasil, paira no ar a percepção de que o atual sistema tributário não 
está suficientemente preparado para lidar com os desafios de uma economia 
digitalizada. Isso implica a indispensabilidade de construção de um novo para‑
digma, sem, contudo, sacrificar a clareza e a certeza de um sistema econômico 
maduro que facilite o crescimento sustentável a longo prazo. Em consequên‑
cia, em muitos países, a questão não se trata da conveniência de uma reforma 
tributária, mas em que medida essa se dará. Nesse panorama, alguns países 
ponderam ou já implementaram arquétipos para enfrentar os desafios especí‑
ficos da economia digital, os quais variam entre impostos específicos (excise 
taxes) sobre serviços digitais (como ocorreu na França, Áustria, Itália, Espanha, 
Reino Unido, República Tcheca, Ucrânia, Índia, Quênia e outras jurisdições 
dentro e fora da UE) e medidas mais amplas que afetam a economia digital 
como parte do conjunto maior de empresas multinacionais.20 Vale salientar 
que, apesar da introdução de medidas unilaterais em vários países ter enfati‑
zado a urgência da questão e a necessidade de reavaliar alguns dos principais 

18 GOMES, D. P.; GOMES, E. P.; PRZEPIORKA, M.; FERRARI, B. C.; BERGAMINI, A.; BOSSA, G. 
B.; CANEN, D. Os desafios impostos pela economia digital e o plano de ação 1 do projeto BEPS 
da OCDE. In: PISCITELI, T.; BOSSA, G. B. Tributação da nuvem: conceitos tecnológicos, desa‑
fios internos e internacionais. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018. p. 45‑46.

19 O estudo sobre medidas de combate à evasão e à elisão fiscal por meio da transferência ar‑
tificial de lucros para países com baixa tributação foi objeto da Convenção sobre Assistência 
Mútua Administrativa em Matéria Tributária, promulgada no Brasil, por meio do Decreto 
no 8.842/2016.

20 ENGLISCH, J.; BECKER, J; SCHANZ, D. Re‑allocation of taxing rights for Big Data business mo‑
dels. SSRN, p. 3, jan. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2QEK0rP. Acesso em: 2 maio 2021. 

https://bit.ly/2QEK0rP
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princípios tributários internacionais, essas posições divergentes tornaram difí‑
cil uma solução baseada em consenso.21

Não obstante, em um avanço significativo rumo a uma abordagem holísti‑
ca, os 128 membros do Inclusive Framework da OCDE aprovaram o documento 
denominado Addressing the Tax Challenges Arising from Digitalisation, que 
identifica propostas concretas em dois pilares, visando a formar a base de uma 
solução global, escorada no consenso internacional, aos impasses criados pela 
economia digital. Esses pilares envolvem a redistribuição de direitos tributários 
entre jurisdições, problemática que exsurge em um mundo digitalizado, no qual 
as empresas podem conduzir suas atividades sem presença física significativa, 
e a necessidade de abordar questões remanescentes do Projeto BEPS, já que 
os recursos da economia digitalizada exacerbam os riscos e permitem estrutu‑
ras de planejamento tributário abusivo ou agressivo.22

Considerando o acima exposto, cumpre perquirir quanto ao posicionamen‑
to e aos avanços do Brasil, em termos de regulação tributária, ante o panorama 
mundial de transformação provocado pela economia digital.

“Regulação tributária”, neste contexto, deve ser entendida sob diferentes vieses: 
um jurídico, comumente utilizado e traduzido na produção normativo‑tributária,23 
e um econômico, que se refere aos impactos e direcionamentos do mercado à luz 
dos efeitos do conjunto de normas tributárias.24 Adotando como premissa que uma 
regulação tributária em níveis ótimos é fundamental para o fomento das novas ati‑
vidades que surgem no atual contexto de inovação disruptiva socioeconômica25 é 
de suma relevância à compatibilização do ordenamento jurídico‑tributário pátrio 
aos novos parâmetros advindos dos avanços tecnológicos globalizantes.

21 OECD. Tax and digitalisation. OECD Going Digital Policy Note. Paris, 2019. Disponível em: ht‑
tps://bit.ly/2u7Wo8a. Acesso em: 19 fev. 2020.

22 Ibidem.

23 PAYAO, J.; ROSSIGNOL, M. Desafios da regulação tributária em tempos de tecnologias disruptivas. 
Novos estudos jurídicos, v. 24, n. 2, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3gPhUo5. Acesso em: 29 
abr. 2020.

24 McCLASKEY, L. S. A Regulação tributária da economia digital: uma análise à luz do caso da tri‑
butação do serviço de transporte por aplicativo. Dissertação (Mestrado em Direito da Regulação). 
Fundação Getulio Vargas – Direito. Rio de Janeiro, 2021.

25 As mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história humana, nunca houve um mo‑
mento tão potencialmente promissor ou perigoso. A minha preocupação, no entanto, é que os 
tomadores de decisão costumam ser levados pelo pensamento tradicional linear (e sem ruptura) 
ou costumam estar muito absorvidos por preocupações imediatas; e, portanto, não conseguem 
pensar de forma estratégica sobre as forças de ruptura e inovação que moldam nosso futuro 
(SCHWAB, K. The fourth industrial revolution. New York, NY: Crown Business, 2017, p. 12.).
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No âmbito do Direito Tributário brasileiro, ressalta‑se que a alteração das 
bases tradicionalmente materiais de tributação da renda, do patrimônio e do 
consumo acaba por promover um cenário de demandas de célere adaptação 
pelo legislador, conforme a respectiva competência tributária. Para tanto, o pre‑
sente projeto se propôs a analisar o seguinte problema central:

A legislação tributária brasileira está apta a regular os atuais desafios 
da economia digital, na linha das recomendações da OCDE/G20 na Ação 1 
(Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy) do Projeto BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting), de modo a abranger eficientemente tanto os ne‑
gócios tradicionais como os novos negócios realizados na via digital?

Assim, teve‑se como objetivo geral analisar a atual legislação tributária bra‑
sileira em relação ao seu grau de adequação diante das demandas da economia 
digital, almejando investigar se eventual instituição de um IVA (Imposto sobre 
Valor Agregado) no Brasil seria adequado e suficiente para fazer frente aos de‑
safios da economia digital e, sobretudo, garantir ao País os devidos direitos de 
tributação sobre a criação de valor e a geração de riqueza no mercado consu‑
midor brasileiro. Dessa forma, como objetivos específicos, o projeto almejou: 
(a) mapear a legislação tributária brasileira vigente e (b) avaliar aperfeiçoamen‑
tos necessários dentro do quadro legislativo nacional para a regulação do tema, 
investigando a regulação tributária da economia digital e analisando a compati‑
bilidade e coerência da legislação tributária nacional diante das recomendações 
da OCDE/G20 na Ação 1 (Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy) 
do Projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Quanto à metodologia do trabalho, a pesquisa se desenvolveu em 3 (três) 
etapas:

(a) 1a fase: a pesquisa foi inicialmente quantitativa, buscando, na legislação 
tri butária brasileira, o que existe atualmente de regulação tributária acerca dos 
atuais e dos novos negócios realizados de forma digital (mapeamento). A coleta 
dos dados foi realizada até o dia 31 de maio de 2020. Nessa fase, procedeu‑se 
à análise da legislação tributária federal sobre a receita e a renda (PIS, COFINS, 
IRPJ e CSLL). A proposta foi analisar, no detalhe, se e até que ponto as leis, 
decretos, instruções normativas, pareceres normativos, soluções de consulta 
e eventualmente outros atos normativos sobre esses tributos estão regulando, 
de forma satisfatória, os atuais e novos negócios realizados de forma digital. A 
ideia do mapeamento pressupôs apresentar ao final um verdadeiro roteiro ou 
guia visando à compliance fiscal das empresas, estruturado por tipo de negócio 
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regulado. Para tanto, a base de dados disponível nos sites do Planalto/Presidência 
da República e da Receita Federal do Brasil foi suficiente. Foram escolhidos e 
analisados 32 (trinta e dois) nichos de mercado, considerando sua relevância 
para a economia e a frequência com que são abordados e discutidos pela dou‑
trina jurídica brasileira e estrangeira. Isso não exclui obviamente a relevância 
de outros nichos de mercado ou segmentos econômicos, eventualmente enfati‑
zados nas discussões em outras ciências ou até mesmo na ciência jurídica. São 
eles: internet; software; comércio eletrônico; serviço eletrônico; casa conectada; 
cidades inteligentes; big data; carro sem motorista; inteligência artificial; robô/
robótica; blockchain; criptomoedas; economia compartilhada; impressora 3D; 
seres projetados; neurotecnologia; processamento na nuvem; estabelecimento 
virtual; internet das coisas; streaming; jogos eletrônicos; aplicativos; provedor de 
internet; publicidade/marketing digital; livros digitais; suportes para livros digitais; 
serviços de transporte; VoIP (Voice over Internet Protocol)/telefone a IP/telefonia 
internet; data center; meios de pagamento; programas de fidelização; drones. 

(b) 2a fase: uma vez obtidas as informações existentes na legislação, essas foram 
avaliadas qualitativamente, visando a responder aos questionamentos formula‑
dos no projeto. Aqui, a análise pressupôs a avaliação técnica propriamente dita 
dos dados apurados, visando a consolidar o que existe efetivamente de regula‑
ção tributária para cada negócio realizado de forma digital.

A pesquisa proposta contribui diretamente para o Direito e para a regula‑
ção hoje (in)existente em torno da tributação da economia digital. De um lado, 
o projeto identifica o que há de concreto em termos de regulação tributária na‑
cional dos negócios que são realizados de forma digital, especialmente quando 
o fornecedor dos serviços digitais não se estabelece fisicamente no Brasil. De 
outro lado, apresenta sugestões de ajustes e de aprimoramento para a legisla‑
ção tributária nacional, visando a garantir os direitos de tributação do País com 
relação aos serviços digitais que são consumidos pelo mercado interno, em que 
pesem os prestados por empresas sediadas no exterior.

A pesquisa gerou 4 (quatro) produtos no formato de relatórios descritivo‑ana‑
líticos e 1 (um) produto no formato de policy paper:

1) relatório sobre a legislação tributária federal;

2) relatório sobre a legislação tributária estadual;

3) relatório sobre a legislação tributária das capitais municipais;
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4) relatório sobre a análise dos dados encontrados na base da legislação tri‑
butária brasileira à luz das recomendações da OCDE/G20, apresentadas na 
Ação 1 do Projeto BEPS, bem como nas propostas de diretivas comunitá‑
rias que já foram sugeridas pela Comissão Europeia, especialmente aquela 
que prevê a instituição de um Imposto sobre Serviços Digitais, em parale‑
lo ao já existente Imposto sobre Valor Agregado na Europa;

5) policy paper, com recomendações de reforma no âmbito da tributação so‑
bre o consumo e da eventual instituição de um IVA no Sistema Tributário 
Nacional.

Cada relatório é apresentado separadamente, compondo uma publicação 
autônoma. No entanto, ao final, tem‑se um grande e completo relatório descri‑
tivo‑analítico sobre a regulação tributária da economia digital, que serve tanto 
de guia de compliance fiscal para as empresas dos setores investigados como 
também para contribuir efetivamente nas discussões em torno da reforma tri‑
butária no País.



Aplicativos

“Tech isn’t morally good or bad until it’s wielded by the 

corporations that fashion it for mass consumption. Apps and 

platforms can be designed to promote rich social connections; 

or, like cigarettes, they can be designed to addict. Today, 

unfortunately, many tech developments do promote addiction.”

Adam Alter, Irresistible: the rise of addictive technology and 

the business of keeping us hooked
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1.1. Sumário executivo

No contexto da legislação tributária brasileira, só foram encontrados re‑
sultados para aplicativos na área da mobilidade urbana. Assim, nota‑se que 
as atividades das empresas gestoras de softwares, caso da Uber, Cabify e Easy 
Taxi, dentre outras, abrangem o recolhimento do Imposto sobre Serviços – ISS, 
sob o código 1.03 da Lista de Serviços Anexa, uma vez que realizam atividade 
de “processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, 
vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros 
formatos, e congêneres”.

TribuTação

XX A alíquota mínima do ISS é de 2% (dois por cento) e incide sobre o preço 
do serviço (base de cálculo), conforme estabelecem os artigos 7o e 8o‑A da 
Lei Complementar no 116/2003, na redação dada pela Lei Complementar 
no 157/2016.

A incidência do tributo municipal sobre tal ramo de atividade tornou‑se 
ainda mais evidente com a alteração dada pela Lei no 13.640/2018 à Lei 
no 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Por aquela, o serviço remunerado de transporte de passageiros, não 
aberto ao público, por intermédio de aplicativos, está abrangido na competên‑
cia tributária dos Municípios e do Distrito Federal.

Por sua vez, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) 
no 140/2018, alterada pela Resolução CGSN no 148/2019, ao dispor sobre o 
Simples Nacional, incluiu a categoria dos motoristas de aplicativo nas tabelas de 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, assim permitindo‑lhes 
a opção da inscrição no regime na modalidade Microempreendedor Individual 
(MEI), obedecido o limite de até 81 mil reais ao ano de faturamento. A partir 
da Resolução CGSN no 150/2019 a atividade passou ao código CNAE número 
5229‑0/99, o qual prevê recolhimento de ISS.

1.2. Considerações iniciais

O crescimento no número de usuários de telefones celulares e SmartPhones 
nos últimos anos tem sido exponencial. O Brasil possui hoje dois dispositivos 
digitais por habitante, incluindo SmartPhones, computadores, notebooks e 
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tablets. Em 2019, o País possuía 420 milhões de digitais ativos, conforme a 
30a Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas 
Empresas, realizada pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV‑SP). 
Entre os aparelhos, o uso de SmartPhone se destacava: segundo o levanta‑
mento, havia então 230 milhões de celulares ativos no País. Já o número de 
computadores, notebooks e tablets em uso no Brasil era de 180 milhões. 
Houve um aumento de 10 milhões no número de SmartPhones ativos no ano 
de 2019, em relação a 2018.26

À medida que mais países implantam redes sem fio de alta velocidade, os 
usuários passam cada vez mais tempo em seus telefones. Um motivo significa‑
tivo para esse crescimento foi atribuído à disponibilidade de aplicativos (apps) 
para telefones celulares que estão se tornando onipresentes em todos os siste‑
mas operacionais móveis.27 Nesse sentido, o brasileiro, em média, passa três 
horas por dia utilizando aplicativos no SmartPhone e mantém cerca de 70 a 80 
aplicativos instalados, com um uso médio real de 30 apps. Além disso, consta‑
ta‑se que houve um aumento de 30% das conversões orgânicas no Google Play 
Store, loja de aplicativos do Google, em 2020.28

E o que são os aplicativos e os seus impactos na economia como um todo? 
O termo “aplicativo” entrou recentemente no léxico global. Um aplicativo é um 
software padronizado executado em uma plataforma de computação. O termo 
“aplicativo” originalmente se referia apenas a programas para dispositivos mó‑
veis e tablets, mas agora também inclui softwares para uma ampla variedade 
de dispositivos, incluindo computadores na modalidade desktop.29

Uma das principais diferenças entre um aplicativo e um software tradicio‑
nal é que os aplicativos são fornecidos por meio de uma conexão com a internet, 
além do fato de que os aplicativos são usualmente distribuídos por meio de 
portais centralizados, em vez de canais de varejo tradicionais, em que os ope‑
radores do portal recebem uma porcentagem da venda como comissão. As lojas 

26 BRASIL tem 230 milhões de SmartPhones em uso. Época Negócios, abr. 2019. Disponível em: 
https://glo.bo/3xFKxKI. Acesso em: 18 abr. 2021.

27 GARG, R.; TELANG, R. Inferring app demand from publicly available data. MIS Quarterly, 
Forthcoming, v. 37, n. 4, 2013. Disponível em: https://bit.ly/3vyQN4N. Acesso em: 15 ago. 
2020.

28 BRASIL, segundo país onde o mercado de aplicativos mais cresce. Terra, 2020. Disponível em: 
https://bit.ly/3eNilgb. Acesso em: 19 ago. 2020.

29 OECD. The app economy. OECD Digital Economy Papers, Paris, n. 230, p. 8, 16 dez. 2013. 
Disponível em: https://bit.ly/3gSa6lx. Acesso em: 18 ago. 2020.

https://bit.ly/3vyQN4N
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de aplicativos estão surgindo em qualquer segmento de mercado, onde o soft‑
ware pode ser entregue on‑line. Eles estão ligados a um sistema operacional de 
desktop, uma plataforma móvel, um navegador, uma plataforma de televisão, 
redes sociais e afins.30

Observa‑se que os aplicativos são uma das principais novas fontes de ino‑
vação na economia e continuam tendo um crescimento espetacular nas vendas, 
mesmo durante crises econômicas. Os aplicativos móveis permitem ganhos de 
eficiência significativos, melhorando a maneira como as pessoas se comunicam, 
acessam informações e obtêm serviços. Os aplicativos estendem o alcance de 
comunicação da internet além do computador tradicional e permitem que os 
usuários se beneficiem de uma miríade de serviços de informação praticamente 
em qualquer lugar ou a qualquer hora que desejarem. Esse acesso quase ilimi‑
tado suscita uma diferença comportamental dos consumidores em comparação 
a canais tradicionais, objeto de estudo na Academia.31

As economias dependem da informação para funcionar de forma eficaz 
e a economia dos aplicativos representa um salto em direção ao objetivo de 
uma sociedade baseada no conhecimento informado e eficiente. A economia 
dos aplicativos é extremamente dinâmica e está em evolução, e os formulado‑
res de políticas públicas estão ansiosos para maximizar seu potencial inovador 
e beneficiar todos os setores da economia e da sociedade. Os formuladores de 
políticas públicas procuram e precisam entender os mecanismos da economia 
dos aplicativos para apoiar a inovação e garantir o máximo possível de benefí‑
cios para os usuários.32

O rápido crescimento da computação móvel é o resultado do recente pro‑
gresso da banda larga sem fio, de novos dispositivos portáteis e do surgimento 
de serviços inovadores e atraentes em redes abertas. A atual onda de desen‑
volvimento de aplicativos é relativamente nova, e os players e as plataformas 
ainda estão evoluindo. Os aplicativos representam um canal cada vez mais im‑
portante para governos e empresas fornecerem conteúdo, informações e serviços 
aos usuários.33

30 OECD, op. cit., p. 8.

31 GHOSE, A.; HAN, S. P. Estimating demand for mobile applications in the new economy. Management 
Science, Forthcoming, p. 2, 2014. Disponível em: https://bit.ly/3t84shH. Acesso em: 2 maio 
2021.

32 OECD, op. cit., p. 5.

33 Ibidem.

https://bit.ly/3t84shH
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Apresentada nos parágrafos acima uma visão abrangente do significado e 
da importância atrelados aos aplicativos, sobretudo na nova economia digital, 
tão dependente da utilização especialmente dos SmartPhones, cumpre, nas 
próximas linhas, analisar o tópico referente aos aplicativos, sob a ótica da regu‑
lação tributária brasileira.

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária federal 
brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos, 
emanados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 
foram realizadas nos sites do Planalto,34 da SRFB35 e do CARF.36 Em paralelo, 
foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especia‑
lizada e de operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas 
buscas foram:

 i) Aplicativos e

 ii) Aplicativos de transporte.

Antes de avançar, cumpre fazer a ressalva de que os resultados encontra‑
dos foram variados, versando alguns sobre aplicativos internos utilizados pela 
Receita Federal do Brasil, o que, a priori, não atende ao recorte temático dessa 
pesquisa. Ademais, cabe realçar que a pesquisa sobre o termo “aplicativo”, em 
si, resultou majoritariamente em resultados que versam sobre aplicativos em‑
butidos em produtos, tais como utilidades de SmartPhones ou sobre aplicativos 
como plataforma digital para o oferecimento de serviços. Tais resultados serão, 
por oportuno, examinados nas temáticas “Internet das Coisas” e “Plataformas 
Digitais”, respectivamente.

Neste momento, portanto, apenas ocorrências que não se encaixam nas 
duas temáticas apontadas acima serão examinadas. Para tanto, o presente ca‑
pítulo será dedicado aos “aplicativos de transporte urbano”. Nesse ponto, cabe 
esclarecer, para que não haja confusão: é certo que esses aplicativos também 
estão, muitas vezes, incorporados em produtos ou, então, são empregados como 

34 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

35 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

36 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.
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plataformas digitais. Contudo, não serão apreciados nessas temáticas, confor‑
me delineado acima para os demais tipos de aplicativos, pela simples razão de 
que aos “aplicativos de transporte urbano” foram encontrados resultados es‑
pecíficos que não se aplicam aos demais achados. Trata‑se, destarte, de mera 
organização espacial para o melhor entendimento dos resultados da pesquisa.

Nesse passo, foram encontrados os seguintes resultados:

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
19

Resolução  CGSN  
No 150

Altera a  
Resolução 140/18

Simples 
Nacional

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105360 

Resolução CGSN  
No 148

Altera a Resolução 
140/18: inclusão 
de motorista de 

aplicativo no 
SIMPLES NACIONAL

Simples 
Nacional

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102767

20
18

Lei No 13640, de 
26 de março 

de 2018

Regulamentação  
do UBER

‑ http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2015‑2018/2018/Lei/
L13640.htm

Resolução  CGSN  
No 140

Dispõe sobre o 
SIMPLES

Simples 
Nacional

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=92278

1.4. análise dos resultados encontrados

Observando os “aplicativos de transporte”, uma primeira avaliação quan‑
to à temática deve abordar o quadro constitucional. A respeito, a Constituição 
da República estabelece que compete privativamente à União legislar sobre 
trânsito e transportes, conforme a redação do art. 22, inciso XI.37 No uso des‑
sa competência privativa, foi editada a Lei no 12.587/2012, denominada Lei 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana, pela qual, em seu art. 18, inciso 
I,38 ficaram reservadas à competência legislativa dos Municípios e do Distrito 

37 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XI – trânsito e transporte.

38 Art. 18. São atribuições dos Municípios: I – planejar, executar e avaliar a política de mobilidade 
urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano; II – prestar, 
direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano, 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102767
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102767
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102767
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102767
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278
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Federal unicamente as tarefas de organizar, disciplinar e fiscalizar os serviços 
de transporte urbano.

Apesar de não fazer parte do escopo de análise, é pertinente pontuar que o 
tema da competência dos Municípios e do Distrito Federal para regulamentar o 
transporte urbano encontra‑se julgado no mérito em sede de repercussão geral 
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 967).39 Isto, todavia, não significa que a 
atividade regulatória se desenvolve sem limites. O próprio STF, em paradigmáti‑
co julgado acerca da proibição legal do livre exercício da profissão de transporte 
individual remunerado, estabeleceu que referido obstáculo “afronta o princípio 
da busca pelo pleno emprego”, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição.40

Em síntese, entendeu a Corte Suprema que a Constituição impõe “ao re‑
gulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que 
não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e 
de exercício profissional”. Isto é, não pode haver uma apropriação do proces‑
so legislativo regulatório por grupos de interesse. Aplicando esse entendimento 
aos aplicativos de transporte urbano, entende‑se que cabe aos Municípios e ao 
Distrito Federal, no exercício da competência legislativa, não impor obstáculos 
que inviabilizem o funcionamento de tais plataformas digitais, uma vez que, se 
o fizerem, violarão o princípio constitucional da liberdade de iniciativa e exer‑
cício profissional.

Retornando ao estudo da regulação, sobreveio a Lei no 13.640, de 26 de 
março de 2018, que regulamentou o serviço de transporte remunerado privado 
individual de passageiros. Nesse sentido, conceitua‑o como

serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, 

para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicita‑

das exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos 

ou outras plataformas de comunicação em rede.

que têm caráter essencial; III – capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à po‑
lítica de mobilidade urbana do Município [...].

39 RE 1054110, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 9/5/2019: 1. A proibição ou restrição da atividade 
de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por 
violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua com‑
petência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os 
Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador fe‑
deral (CF/1988, art. 22, XI).

40 ADPF 449, rel. Min. Luiz Fux, j. 8/5/2019.
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Do acima exposto, decorrem duas observações. A primeira é que a Lei sub 
examine altera a Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as di‑
retrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Desse modo, já é possível 
concluir que o transporte por aplicativos é oficialmente um meio de mobilidade 
urbana, regulado em lei. E no seio dessa lei, inclusive, há a expressa vincula‑
ção dos meios de transporte remunerado privado individual de passageiros à 
utilização dos meios digitais. Vale dizer, naquela que consiste na segunda obser‑
vação, não é possível, pela Lei de Mobilidade Urbana, a realização da atividade 
de prestação de serviços de transporte individual de passageiros, mediante re‑
muneração, senão pelo uso de aplicativos ou de outros dispositivos virtuais.

Percebe‑se também que o art. 3o expressamente confere competência 
exclusiva aos Municípios e ao Distrito Federal para a regulamentação e a fis‑
calização do serviço de transporte por aplicativos, mantendo a lógica da Lei no 
12.587/2012, sempre pautados pela promoção dos princípios da eficiência, da 
eficácia, da segurança e da efetividade na prestação do serviço. Para tanto, é 
dever do Município e do Distrito Federal garantir a:

 i) efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;

 ii) exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros 
(APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); e

 iii) exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).

Também há obrigações que recaem sobre os próprios motoristas, como:

 i) possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que 
contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

 ii) conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às caracte‑
rísticas exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal 
e do Distrito Federal;

 iii) emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

 iv) apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Se o motorista não atentar para o cumprimento de suas obrigações, a ex‑
ploração dos serviços remunerados de transporte por aplicativo caracterizará 
transporte ilegal de passageiros, sujeito às sanções correspondentes. O condutor 
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também está sujeito a medidas administrativas impostas pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT e pela Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Em relação aos dados encontrados na Receita Federal, uma Resolução em 
particular merece melhor análise: a Resolução CGSN no 148, de 2 de agosto de 
2019, a qual altera a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, esta, 
por sua vez, dispondo sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional).

A inclusão da categoria de motorista de aplicativo, feita pela Resolução 
do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 148/2019, foi mantida na 
recente Res. CGSN no 150, de 3 de dezembro de 2019. Este diploma nor‑
mativo novamente alterou a Res. CGSN no 140 para dar nova classificação à 
atividade, agora intitulada “Motorista (por aplicativo ou não) Independente”, 
sob o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) no 
5229‑0/99 e descrição “outras atividades auxiliares dos transportes terrestres 
não especificadas anteriormente”. O código 5229‑0/99 prevê recolhimento 
de ISS e não incidência de ICMS, como se observa da leitura da Res. CGSN 
no 150/2019:

Art. 4o – O Anexo XI da Resolução CGSN no 140, de 2018, passa a vigo‑
rar com as seguintes alterações:

ocupAção cnAe Descrição subcLAsse cnAe iss icms

Motorista (por 
aplicativo ou não) 

independente

5229‑0/99 Outras atividades auxiliares 
dos transportes terrestres não 
especificadas anteriormente

S N

A inclusão da categoria dos motoristas de aplicativo nas tabelas de 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o que ocorreu, como visto, a 
partir da Resolução CGSN no 148/2019, permitiu a inscrição desses trabalhado‑
res no regime tributário do Simples Nacional, na modalidade Microempreendedor 
Individual (MEI), desde que tenham faturamento de até 81 mil reais ao ano. O 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) foi criado 
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A inovação passou a permitir 
aos motoristas de aplicativo o recolhimento da contribuição previdenciária e do 
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Imposto Sobre Serviços (ISS) em uma única guia: o Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS‑MEI).

Importa salientar que a inscrição do motorista como MEI não é obrigató‑
ria. O Decreto no 9.792, de 14 de maio de 2019, regulamentou o inciso III do 
parágrafo único do art. 11‑A da Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que 
dispõe sobre a exigência de inscrição do motorista de transporte remunerado 
privado individual de passageiros como contribuinte individual do Regime Geral 
de Previdência Social.

Na forma do aludido decreto, a inscrição como segurado contribuinte indi‑
vidual será feita diretamente pelo motorista de transporte remunerado privado 
individual de passageiros, preferencialmente pelos canais eletrônicos de aten‑
dimento do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (art. 2o), podendo o 
motorista optar pela inscrição como microempreendedor individual, desde que 
atenda aos requisitos de que trata o art. 18‑A da Lei Complementar no 123, de 
14 de dezembro de 2006 (art. 2o, §1o).

Entretanto, o panorama da tributação no tema aplicativos não se limita aos 
motoristas, mas se estende às empresas gestoras dos softwares, caso da Uber, 
Cabify e Easy Taxi, dentre outras. As denominadas “gigantes da tecnologia” tam‑
bém se submetem ao recolhimento do Imposto sobre Serviços, tendo por base 
de cálculo o preço do serviço e alíquota mínima de 2% (dois por cento), con‑
forme arts. 7o e 8o‑A da Lei Complementar no 116/2003, sob o código 1.03 da 
Lista de Serviços Anexa, na redação dada pela Lei Complementar no 157/2016, 
uma vez que realizam atividade de “processamento, armazenamento ou hos‑
pedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e 
sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres”.
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1.1. Sumário executivo

Nunca tantas informações estiveram disponíveis de forma tão ampla e rápi‑
da. A coleta e a exploração de grandes conjuntos de dados formam o denominado 
Big Data. Com a finalidade de regulação tributária, importa destacar o incentivo 
tributário concedido a empresas no âmbito do Programa Rota 2030 – Mobilidade 
e Logística, uma iniciativa federal com o objetivo de apoiar o desenvolvimento 
do setor automobilístico, inclusive no que tange à inovação tecnológica.

A pessoa jurídica participante do programa poderá deduzir do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
o valor correspondente à aplicação da alíquota e adicional do IRPJ e da alíquo‑
ta da CSLL sobre até 30% (trinta por cento) dos dispêndios realizados no País, 
no próprio período de apuração, desde que sejam classificáveis como despesas 
operacionais pela legislação do IRPJ e aplicados em pesquisa e desenvolvimento.

Aqui se inserem os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológi‑
co considerados estratégicos, como ocorre com aqueles dedicados a Big Data.

benefício TribuTário

XX Dedutibilidade das despesas do setor automobilístico em face do IRPJ 
e do CSLL, limitado a 30% dos dispêndios com pesquisa e desenvolvimen‑
to em Big Data.

1.2. Considerações iniciais

Em 2012, a IBM calculou que homem e máquina estavam gerando co‑
letivamente 2,5 exabytes (2,5 bilhões de gigabytes) de material por dia. 
Uma estimativa colocou o tamanho total do “universo digital” – conjunto 
de conteúdo digital abrangendo fotos, vídeos, dados produzidos e envia‑
dos por sensores e dispositivos conectados, conteúdo de internet, e‑mail, 
SMS, fluxos de áudio para chamadas telefônicas – em 4,4 zettabytes (ZB) 
em 2013. Para 2020, tendo por base que o universo digital dobra de ta‑
manho a cada dois meses, foi estipulado o valor total de 44 zettabytes.41  
E o ritmo de crescimento vai acelerar ainda mais, à medida que mais cidadãos 

41 ITF. Big Data and transport: understanding and assessing options. International Transport Forum 
Policy Papers. Paris, n. 8, p. 9, 2015. Disponível em: https://bit.ly/3udnnsX. Acesso em: 20 
ago. 2020. 

https://bit.ly/3udnnsX
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habilitados para a internet baixem maiores volumes de conteúdo e, simulta‑
neamente, enviem mais informações pessoais do que nunca ao espaço virtual. 
Em 2025 estima‑se que a soma coletiva dos dados mundiais crescerá para 
175 ZB42 ou 175 trilhões de gigabytes.

A aceleração do crescimento e da velocidade dos dados exploráveis e fre‑
quentemente abertos irá desencadear mudanças significativas e perturbadoras 
em vários setores. Para ser claro, a coleta e exploração de grandes conjuntos 
de dados – os chamados Big Data – não é nova e não está ligada a uma única 
mudança tecnológica. Em vez disso, o que ocorre é uma confluência de novos 
mecanismos de coleta de dados baseados em dispositivos digitais onipresentes, 
capacidade de armazenamento e poder de computação bastante avançados, bem 
como tecnologias aprimoradas de detecção e comunicação.43

Essas tecnologias permitem o uso e a transmissão quase em tempo real de 
grandes quantidades de dados. Alguns desses fluxos de dados são criados com 
o propósito de abordar questões bem definidas e resolver tarefas específicas. 
No entanto, grande parte do valor potencial dos dados reside em seu uso com‑
binado com outras fontes de dados. Quando combinados, esses dados revelam 
padrões até então insuspeitos ou não observados na vida diária, que podem ser 
usados para beneficiar tanto os indivíduos quanto a sociedade. Também exis‑
te o risco de que os insights derivados desses padrões abram novos caminhos 
para o uso indevido de dados e a manipulação potencial de indivíduos e seu 
comportamento. Nesse contexto, o Big Data é visto como uma oportunidade e 
um desafio. Isso é especialmente verdadeiro para o gerenciamento e governan‑
ça de dados relacionados ao transporte.44

O Big Data, portanto, refere‑se amplamente a conjuntos de dados extrema‑
mente grandes, agora capazes de ser adquiridos, armazenados e interpretados 
por meio de tecnologia moderna.45 Embora não exista uma definição amplamen‑
te aceita para Big Data, é comumente entendido que ele qualifica conjuntos de 
dados exorbitantes para serem contidos ou processados, usando os recursos de 

42 PATRIZIO, A. IDC: expect 175 zettabytes of data worldwide by 2025. Networkworld, dez. 2018. 
Disponível em: https://bit.ly/3uolNEo. Acesso em: 2 maio 2021.

43 ITF, op. cit., p. 9.

44 Ibidem.

45 BOYD, D.; CRAWFORD, K. Six provocations for Big Data. In: A decade in internet time: Symposium 
on the Dynamics of the Internet and Society, September 2011. p. 3. Disponível em: https://bit.
ly/2QLWJZD Acesso em: 21 ago. 2020.

Big Data, Analytics e Inteligência artificial

https://bit.ly/2QLWJZD
https://bit.ly/2QLWJZD
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um computador pessoal típico ou a capacidade analítica de aplicativos de pla‑
nilha comumente usados. O volume é apenas um atributo do Big Data. Outros 
atributos significativos incluem velocidade (a velocidade na qual os dados são 
coletados e processados) e variedade (a gama de elementos estruturados e não 
estruturados que compõem os conjuntos de dados). Em geral, volume, velocidade 
e variedade são normalmente usados para diferenciar Big Data de outros dados. 
No entanto, é importante entender que esses termos são puramente descritivos. 
Eles não capturam as mudanças fundamentais que ocorreram nos últimos anos 
e que deram origem a conjuntos de dados tão vastos e exploráveis.46

Big Data não é uma construção singular; em vez disso, é um processo que 
abrange aquisição, processamento e interpretação de dados. Cada vez mais, 
as pessoas deixam rastros digitais onde quer que caminhem no mundo virtual 
(tanto voluntária quanto involuntariamente). A tecnologia utilizada em cada 
chamada telefônica, mensagem de texto, e‑mail, postagem em mídia social, 
pesquisa on‑line e compra com cartão de crédito e muitos outros relatórios de 
transações eletrônicas denunciam a localização do usuário em um determina‑
do momento. Esses dados são então retransmitidos para os servidores centrais 
dos provedores de serviço que permitem essas ações. Quando cruzados com o 
terreno geográfico, os dados aproveitados nesta escala oferecem um meio de 
compreender e responder à dinâmica urbana da cidade em tempo real. Dar 
sentido a esses dados, especialmente no campo político‑legislativo, requer 
familiaridade com os aspectos técnicos dos métodos de produção de dados, 
bem como uma compreensão de como ou de quem os dados são obtidos.47

Big Data baseia‑se em uma variedade de tecnologias e arquiteturas de sis‑
tema que são projetadas para extrair valor social48 ou econômico de fluxos de 
dados de alta velocidade, grande escala e extremamente diversos e heterogêne‑
os. Em seu núcleo estão quatro desenvolvimentos tecnológicos interligados.49

X� Registro onipresente de dados e plataformas de sensores: Registro extensi‑
vo de eventos de software (e armazenamento) e a implantação de milhões 
de dispositivos de detecção que permitem a produção em tempo real de 
dados em nível global.

46 ITF, op. cit., p. 11.

47 Ibidem, p. 12.

48 BOYD, D.; CRAWFORD, K. Six provocations for Big Data. In: A decade in internet time: Symposium 
on the Dynamics of the Internet and Society, 2011, Oxford. Anais... Oxford, UK: Oxford Internet 
Institute, 2011. p. 3. Disponível em: https://bit.ly/2QLWJZD. Acesso em: 21 ago. 2020.

49 ITF, op. cit., p. 15.
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X� Análise de dados por Streaming em tempo real: Algoritmos sofisticados e 
capacidade de computação distribuída (geralmente conectada a platafor‑
mas de sensores) permitem a análise em tempo real dos dados à medida 
que são produzidos.

X� Novas estruturas analíticas: surgiram novas técnicas que permitem o pro‑
cessamento eficiente de conjuntos de grandes volumes de dados dentro das 
restrições da capacidade de computação de tempo de execução disponível.

X� Avanços no armazenamento de dados: A redução dos custos de armaze‑
namento de dados aumentou a capacidade de retenção dos dados gerados. 
Estes dados incluem informações que, no passado, pareciam insignificantes 
ou triviais (por exemplo, “poeira digital”, ou digital dust) e, portanto, foram 
descartadas. No entanto, quando analisada por algoritmos sofisticados ou 
mesclada com outras fontes de dados contextuais, a “poeira digital” pode 
fornecer novos insights importantes.

Conjuntos de dados enormes e quase em tempo real, muitas vezes baseados 
em detecção onipresente, quando submetidos a tratamento adequado, podem 
simular a realidade. O simples fato de saber que existe uma ligação entre duas 
ou mais variáveis observáveis e um resultado pode ser suficiente para prever a 
frequência desse resultado no futuro. Tudo o que é necessário é um algoritmo 
que detecte padrões nos dados de maneira consistente.50

Dessa forma, surge o Big Analytics que, apesar de ser uma ferramenta ade‑
quada para a descoberta de correlações que não eram óbvias, ou mesmo visíveis, 
ainda assim está sujeita a erros, principalmente quando se vale de correlações 
espúrias devido aos volumes extremamente grandes de dados processados. 
Embora o Big Analytics trabalhe com dados concretos e atuais, entender o que 
os dados exatamente revelam exige interpretação humana. Mesmo que uma cor‑
relação possa se provar robusta em um determinado período, a análise de Big 
Data sozinha não pode propiciar uma visão sobre o que pode causar o colapso 
da correlação – nem que padrão pode surgir em seu lugar.51

O uso de Big Data por formuladores de políticas deve ser avaliado, de acor‑
do com as preocupações específicas em questão e o nível de conhecimento 

50 Ibidem, p. 19. 

51 ITF, op. cit., p. 19. Ver também ZUBOFF, S. Big other: surveillance capitalism and the pros‑
pects of an information civilization. Journal of Information Technology, v. 30, p. 80‑81, 2015. 
Disponível em: https://bit.ly/3aTn0fk. Acesso em: 18 ago. 2020. 
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relacionado a um problema a ser tratado. Para desafios bem definidos, nos quais 
muitas variáveis e suas inter‑relações são compreendidas, dados pequenos, cui‑
dadosamente estratificados e amostrados de forma representativa podem ser 
tão, e talvez até mais, eficazes na localização de soluções do que o uso de Big 
Data. No entanto, para situações em que o conhecimento é baixo, a análise de 
Big Data pode ajudar a elucidar questões relevantes a serem feitas e identificar 
novas direções potenciais para a política.52

Observando o ordenamento jurídico brasileiro, vale apontar o Decreto no 
10.222, de 5 de fevereiro de 2020, o qual aprova a Estratégia Nacional de 
Segurança Cibernética.

Tal decreto, objeto de análise mais adiante, traz uma conceituação am‑
pla para Big Data, entendendo este instituto, advindo da Indústria 4.0, como a 
análise e a interpretação de grandes volumes de dados variados. A Inteligência 
Artificial, por sua vez, foi definida por esse mesmo decreto como o ramo da in‑
formática que visa a criar máquinas com inteligência similar à humana.

O Decreto no 14.503, de 15 de dezembro de 2017, o qual reflete a Estratégia 
Nacional de Inteligência, por sua vez, traz uma definição mais bem trabalhada. 
No ponto, inserindo o Big Data como uma das prioridades do Governo, e como 
um dos setores estratégicos nacionais, define‑o como a capacidade de produção 
e de armazenamento de grandes volumes de dados nos meios digitais.

Ressalta o Governo Brasileiro que a obtenção e a análise dessas quantida‑
des massivas de dados ensejam oportunidades para a atividade de Inteligência, 
seja ela brasileira ou adversa. Disto surge a necessidade de investimento em 
Analytics, que representa a conjunção da utilização de aplicações para análi‑
se de vínculos, entendimento de contextos, localização de pessoas e de lugares 
com o uso de Inteligência Artificial e de técnicas analíticas para grandes con‑
juntos de dados.

Assim, um dos desafios do século 21, traçado no Decreto, é o da inten‑
sificação do uso de tecnologias de tratamento e análise de grandes volumes 
de dados (Big Data e Analytics), o que será feito por meio das seguintes  
medidas:

X� Ampliação da capacidade de obtenção e análise de grandes volumes de da‑
dos estruturados e não estruturados;

52 ITF, op. cit., p. 21.
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X� Aprimoramento da estruturação e do compartilhamento de bases de dados 
de Inteligência; e

X� Promoção da interoperabilidade de bases de dados de interesse em nível 
nacional.

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária federal 
brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 
foram realizadas nos sites do Planalto,53 da SRFB54 e do CARF.55 Em paralelo, 
foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especia‑
lizada e de operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas 
buscas foram:

 i) Big Data;

 ii)  BigData;

 iii Analytics;

 iv) Inteligência Artificial; e

 v) I.A.

Vale abordar o motivo para a contemplação desses três tópicos (Big Data; 
Analytics e Inteligência Artificial) sob um mesmo capítulo. No caso, com a 
análise dos dados que foram encontrados, pode‑se constatar que o Governo 
Brasileiro, ao regular tais temáticas, o fez, regra geral, em conjunto. Os ins‑
trumentos normativos, ao disciplinar o fenômeno do Big Data, por exemplo, 
situando‑o como uma das prioridades estratégicas do Brasil, não se olvida‑
ram de mencionar a importância do processo de Analytics e da Inteligência 
Artificial no fomento do Big Data. São, portanto, temas com vínculos indisso‑
ciáveis uns dos outros.

53 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

54 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

55 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
20

Decreto no 10.332, de  
28 de abril  

de 2020

Instituiu a 
Estratégia de 

Governo Digital 
para o período de 

2020 a 2022

– https://www.in.gov.br/en/ 
web/dou/‑/decreto‑n‑10.332‑de‑ 
28‑de‑abril‑de‑2020‑254430358 

Decreto no 10.222, de 
 5 de fevereiro  

de 2020

Aprova a Estratégia 
Nacional de 
Segurança 
Cibernética

– http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019‑2022/2020/

decreto/D10222.htm 

20
18

Lei no 13.709, de  
14 de agosto  

de 2018

Lei Geral de 
Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD)

– http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015‑2018/2018/

lei/L13709.htm

Decreto no 9.557, de  
8 de novembro 

de 2018

Regulamentação – http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015‑2018/2018/

Decreto/D9557.htm

Lei no 13.755, de  
10 de dezembro 

de 2018

Incentivo Tributário – http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015‑2018/2018/

Lei/L13755.htm

20
17

Decreto no 14.503, de  
15 de dezembro 

de 2017

Aprova a Estratégia 
Nacional de 
Inteligência

– http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015‑2018/2017/

dsn/Dsn14503.htm

1.4. análise dos resultados encontrados

O primeiro ponto a observar é a ausência de dados encontrados nos sites 
da Receita Federal. No site do Planalto, contudo, quatro resultados foram lo‑
calizados. A começar pelo ano de 2017, vale apontar o Decreto no 14.503, de 
15 de dezembro de 2017, já mencionado no tópico de Considerações Iniciais, o 
qual situa o Big Data como uma das estratégias prementes do Governo Brasileiro 
pelos anos vindouros.

Para os fins de regulação tributária, há incentivo tributário concedido ao 
Big Data quando este é aplicado dentro do Programa Rota 2030 – Mobilidade 
e Logística, uma iniciativa federal com o objetivo de apoiar o desenvolvimento 
tecnológico, a competitividade, a inovação, a segurança veicular, a proteção ao 
meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade de automóveis, de cami‑
nhões, de ônibus, de chassis com motor e de autopeças.

No tópico, de acordo com o art. 11, caput, da Lei no 13.755, de 10 de 
dezembro de 2018, a pessoa jurídica participante do Programa poderá dedu‑
zir do IRPJ e da CSLL devidos o valor correspondente à aplicação da alíquota e 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.332-de-28-de-abril-de-2020-254430358
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.332-de-28-de-abril-de-2020-254430358
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.332-de-28-de-abril-de-2020-254430358
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/dsn/Dsn14503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/dsn/Dsn14503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/dsn/Dsn14503.htm
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adicional do IRPJ e da alíquota da CSLL sobre até 30% (trinta por cento) dos 
dispêndios realizados no País, no próprio período de apuração, desde que sejam 
classificáveis como despesas operacionais pela legislação do IRPJ e aplicados 
em pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, com fulcro no art. 11, §§ 4o e 5o, da Lei no 13.755/2018, os par‑
ticipantes do programa em comento poderão gozar de uma dedução adicional do 
IRPJ e da CSLL correspondente à aplicação da alíquota e adicional do IRPJ e da 
alíquota da CSLL de até 15% (quinze por cento) incidentes sobre dispêndios com 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico considerados estratégicos, com limitação 
de 45% (quarenta e cinco por cento) dos dispêndios considerados operacionais.

Para as finalidades desse estudo, cumpre realçar que ditos dispêndios es‑
tratégicos serão aqueles dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, dentre 
outros, de:

X� Big Data;

X� Sistemas analíticos e preditivos (data analytics); e

X� Inteligência Artificial.

A mesma conceituação de dispêndios estratégicos se encontra no art. 24, 
inciso X, do Decreto no 9.557, de 8 de novembro de 2018, no qual são abar‑
cadas as despesas relativas à manufatura avançada, conectividade, sistemas e 
soluções estratégicos para a mobilidade e logística, novas tecnologias de propul‑
são ou autonomia veicular e suas autopeças, desenvolvimento de ferramental, 
moldes e modelos, nanotecnologia, pesquisadores exclusivos, e, principalmen‑
te para os fins deste relatório, Big Data.

A preocupação do governo com o Big Data também está refletida na Estratégia 
Nacional de Segurança Cibernética, aprovada pelo Decreto no 10.222, de  
5 de fevereiro de 2020. O programa visa a contemplar a segurança cibernética, a 
defesa cibernética, a segurança das infraestruturas críticas, a segurança da infor‑
mação sigilosa e a proteção contra vazamento de dados. Isto porque, nas palavras 
da fundamentação da Estratégia do Governo, as últimas décadas foram marcadas 
por intensas transformações e por impactante revolução tecnológica, que promo‑
veram importantes mudanças no cotidiano das pessoas, especialmente no que 
se refere às formas de comunicação, de interação e de acesso às informações.

Nesse sentido, o avanço tecnológico evidenciou a relevância do incenti‑
vo à pesquisa e à inovação em prol do desenvolvimento, e demonstrou o papel 
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essencial dessas áreas para a sociedade. O papel que o Governo deve desem‑
penhar nesse cenário também se torna relevante, para que o País prossiga em 
um crescimento econômico guiado pela inovação, de modo inclusivo e susten‑
tável. Nesse contexto, as iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
– PD&I, na área de segurança cibernética, necessitam de maior prioridade, com 
o fim de obter maior investimento, mais pesquisadores capacitados na área, e 
novos projetos, nos moldes de outros países, de forma a contemplar, inclusive, 
a criptologia como matéria de extrema relevância a ser incorporada em projetos 
de pesquisa e de inovação em âmbito nacional. O foco, portanto, é incentivar a 
busca de soluções de segurança no ambiente digital. A integração de sistemas 
de governo que utilizam recursos de Big Data, por exemplo, precisa ter, no cen‑
tro dos debates, a preocupação com a segurança cibernética.

Ademais, entende o Governo que o Brasil experimenta o fenômeno da Quarta 
Revolução Industrial, em que as tecnologias ganham maior integração, o mundo 
físico e o ambiente virtual alcançam elevado grau de interação, e os dispositivos 
de Internet das Coisas proliferam em apoio aos processos produtivos. Essa au‑
tomação tende, naturalmente, a aumentar a competitividade e a produtividade 
do setor industrial. A denominada Indústria 4.0, portanto, traz grandes possibi‑
lidades de ganhos de produtividade para o setor industrial por meio do emprego 
de novas tecnologias, como o Big Data.

Em relação à Inteligência Artificial, foi localizado resultado sobre o tema no 
Decreto no 10.332, de 28 de abril de 2020, o qual instituiu a Estratégia de Governo 
Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. De forma sucinta, 
determinou o Governo Brasileiro que o uso da Inteligência Artificial deve se inse‑
rir no seio das iniciativas que pautarão as transformações tecnológica e digital do 
Brasil. Nesse passo, determina o Governo que devem ser implementados recursos 
de Inteligência Artificial dentre os serviços públicos com tecnologias emergentes.
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1.1. Sumário executivo

Com a rápida urbanização global, novos desafios se apresentam para a capa‑
cidade das cidades de prestar serviços básicos. Nesse sentido, os programas de 
Cidades Inteligentes se propõem a aprimorar a habitabilidade e a sustentabilidade 
urbana com o uso de inovações sociais, institucionais e tecnológicas.56 No tema 
da regulação tributária brasileira, ganha realce a subvenção econômica concedida 
pela isenção do Imposto de Importação – II sobre os bens importados por empresas 
para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tal isen‑
ção aplica‑se a máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes 
e peças de reposição, acessórios, matérias‑primas e produtos intermediários.57

benefício TribuTário

XX Isenção de II sobre bens importados para projetos de pesquisa, desen‑
volvimento e inovação no tema de Cidades Inteligentes.

1.2. Considerações iniciais

Nos últimos anos, os programas de Cidade Inteligente ganharam força e são 
cada vez mais implantados como parte das estratégias das cidades.58 Os progra‑
mas de Cidades Inteligentes têm como objetivo principal melhorar a habitabilidade 
e a eficiência dos recursos dos espaços urbanos. Mais de 50% da população mun‑
dial vive em cidades, proporção que deve aumentar para 85% no próximo século.  
A crescente urbanização desafiará a capacidade das cidades de conciliar a prestação 
de serviços básicos (por exemplo, habitação, saúde e transporte) com a susten‑
tabilidade ambiental. Embora as cidades sejam as maiores criadoras de riqueza, 
elas também são grandes consumidoras de recursos naturais e geram externali‑
dades ambientais negativas que afetam a habitabilidade urbana.59

O objetivo dos programas de Cidades Inteligentes é melhorar a habitabi‑
lidade urbana e a eficiência dos recursos (por exemplo, sistemas de energia, 
transporte, abastecimento de água e resíduos). As prioridades setoriais comuns 

56 MACHADO, D.; QU, Y; CERVANTES M. Innovation policies for sustainable development: 
low‑carbon energy and smart‑city initiatives. OECD Science, Technology and Industry Policy 
Papers. Paris, n. 80, p. 18, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1787/6287ddb2‑en. 

57 Vide artigos 6o, incisos III e 71 do Decreto no 9.283/2018 e arts. nos 136 e 186‑E do Decreto 
no 6.759/2009.

58 KITCHIN, R. The real‑time city? Big Data and smart urbanism. In: GeoJournal, v. 79, n. 1, p. 
1‑14, 2014. Disponível em: https://bit.ly/2QMiqJ2. Acesso em: 2 maio 2021.

59 MACHADO; QU; CERVANTES, op. cit., p. 18.

https://doi.org/10.1787/6287ddb2-en
https://bit.ly/2QMiqJ2
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incluem a eficiência dos recursos dos edifícios, microgeração de energia renová‑
vel em nível local, mobilidade verde e a aplicação de ferramentas digitais para 
permitir a integração inteligente da infraestrutura urbana. As tecnologias digitais 
para gerenciar os recursos urbanos de maneira mais eficiente podem incluir fer‑
ramentas para gerar, coletar, armazenar e processar dados.60 Os dados podem 
ser usados para gerenciar melhor, por exemplo, geração de energia local, redes 
elétricas, aquecimento e resfriamento urbano e sistemas de água, transporte ou 
resíduos. Big Data e plataformas móveis também podem ser usados para infor‑
mar e minimizar o impacto climático das escolhas dos cidadãos.61

As cidades estão se tornando atores centrais na política de inovação, que está 
aumentando o perfil dos programas de Cidades Inteligentes implantados para melho‑
rar a habitabilidade urbana e a eficiência dos recursos. As cidades estão dedicando 
esquemas de financiamento para apoiar a inovação, principalmente adaptados 
para melhorar a qualidade de vida dos residentes. As principais áreas incluem não 
apenas melhorar a saúde, a qualidade de vida e os resultados do trabalho, mas 
também melhorar a prestação de serviços locais, como serviços de emergência, 
habitação e mobilidade. Os programas de cidades inteligentes contribuem para 
tornar as cidades mais habitáveis e sustentáveis, promovendo a implementação 
eficaz de inovações, por exemplo, retrofit de edifícios, redes inteligentes, instala‑
ções de reciclagem inteligentes, veículos elétricos e painéis solares locais.62

Uma ênfase comum dos programas de Cidades Inteligentes é encorajar o uso 
de novas tecnologias digitais para aumentar a eficiência dos recursos urbanos. As 
inovações das Cidades Inteligentes não são apenas tecnológicas. O desenvolvimento 
e a implementação bem‑sucedidos de novas soluções de Cidades Inteligentes de‑
pendem de seu uso eficaz por agentes locais, bem como de sua escala e replicação 
em diferentes contextos. Inovações sociais e institucionais, como novos modelos 
de negócios, parcerias público‑privadas e compartilhamento de informações, são 
essenciais para a inovação em Cidades Inteligentes. Os governos locais podem 
atuar como atores intermediários e facilitadores, conectando vários interessados 
que operam ao longo da cadeia de valor, mas não estão necessariamente acos‑
tumados a colaborar uns com os outros. As atividades de intermediação incluem 

60 RAJ, P.; KUMAR, S.A. P. Big Data analytics processes and platform facilitating smart cities. In: 
SONG, H.; SRINIVASAN, R.; JESCHKE, S.; SOOKOOR, T (Eds.) Smart cities: foundations, prin‑
ciples, and applications. USA: Wiley & Sons, 2017. p. 24‑26.

61 MACHADO, D.; QU, Y.; CERVANTES M. Innovation policies for sustainable development: Low‑carbon 
energy and smart‑city initiatives. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. OECD 
Publishing, Paris, n. 80, p. 20, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3vtUzfQ. Acesso em: 19 ago. 2020.

62 MACHADO; QU; CERVANTES, op. cit., p. 18.

https://bit.ly/3vtUzfQ


TribuTação da Economia digiTal na EsfEra fEdEral | Volume 142 

direcionar e facilitar contatos, informar sobre os projetos existentes e fornecer in‑
fraestrutura leve e física para novos negócios sustentáveis.63

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados
A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária 

federal brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos 
normativos emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 
até julgados administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF). As buscas foram realizadas nos sites do Planalto,64 da SRFB65 e do 
CARF.66 Em paralelo, foram utilizadas como material de apoio as contribui‑
ções da doutrina especializada e de operadores do Direito e de áreas afins. 
Os termos empregados nas buscas foram:

 i) Cidade Inteligente; e
 ii) Smart Cities

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
19

Decreto no 10.222, de  
5 de fevereiro  

de 2020

Aprova a Estratégia 
Nacional de Segurança 

Cibernética

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

ato2019‑2022/2020/
decreto/D10222.htm

Lei No 13.971, de  
27 de dezembro 

de 2019

Institui o Plano Plurianual 
da União  

para o período de  
2020 a 2023

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

ato2019‑2022/2019/lei/
L13971.htm

20
18

Decreto no 9.283, de  
7 de fevereiro  

de 2018

Regulamenta 
medidas de incentivo à 
inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2015‑2018/2018/
Decreto/D9283.htm

Decreto no 9.612, de  
17 de dezembro 

de 2018

Regulamenta 
políticas públicas de 
telecomunicações

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2015‑2018/2018/
Decreto/D9612.htm#art14

Decreto no 9.319, de  
21 de março  

de 2018

Institui o Sistema Nacional 
para a Transformação Digital 
e estabelece a estrutura de 

governança para a implanta‑
ção da Estratégia Brasileira 

para a Transformação Digital

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2015‑2018/2018/
Decreto/D9319.htm

63 MACHADO; QU; CERVANTES, op. cit., p. 18. 
64 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.
65 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.
66 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑

Carf.jsf.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
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1.4. análise dos resultados encontrados

O primeiro resultado da pesquisa foi o Decreto no 9.283, de 7 de feverei‑
ro de 2018, o qual estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecno‑
lógica, ao alcance da autonomia tecnológica e buscando o desenvolvimento dos 
sistemas produtivos nacional e regional. Os “ambientes promotores de inova‑
ção”, entendidos como os espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo 
– e que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhe‑
cimento, articulam as empresas, os diferentes níveis de governo, as Instituições 
Científicas, Tecnológicas e de Inovação, as agências de fomento ou organizações 
da sociedade civil –, receberão estímulos para criação, implantação e consolida‑
ção, por parte da administração pública direta, das agências de fomento e das 
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – ICT.

Interessa à pesquisa o fato de que tais “ambientes promotores de inova‑
ção” englobam, em sua conceituação legal, conforme o art. 2o, inciso II, alínea 
“a”, do Decreto no 9.283/2018, os denominados “ecossistemas de inovação”, 
definidos como espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e cul‑
turais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, e, enfim, constituem 
lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento. 
Dentro dessa acepção, inserem‑se, entre outros, os parques científicos e tec‑
nológicos, os distritos de inovação, os polos tecnológicos e, para os fins desse 
tópico, as cidades inteligentes.

Em suma, pelo Decreto acima, as Cidades Inteligentes deverão receber 
subvenção econômica para o seu desenvolvimento, subvenção esta que pode‑
rá ser concedida por meio de incentivos fiscais e tributários, conforme o art. 6o, 
inciso III, do Decreto no 9.283/2018. Com esse enfoque, o art. 71, do mesmo 
Decreto, alterou o artigo 136, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, 
concedendo isenção do imposto de importação aos bens importados por em‑
presas, na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tal 
isenção aplica‑se a máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas 
partes e peças de reposição, acessórios, matérias‑primas e produtos intermedi‑
ários, conforme o art. 186‑E, do Decreto no 6.759/2009.

Essa concessão de isenção tributária ao fomento das Cidades Inteligentes 
encontra‑se em eixo com a estratégia brasileira para a transformação digital, 
segundo o Decreto no 9.319, de 21 de março de 2018. No quesito, deixa 
claro o Governo Brasileiro que devem ser estabelecidos ações e incentivos 
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destinados à contínua evolução e disseminação dos dispositivos e das tecno‑
logias digitais. Para tanto, deve ser promovido o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas nas áreas prioritárias de saúde, agropecuária, indústria e, no 
tema, Cidades Inteligentes.

No mesmo sentido, segue o Decreto no 9.612, de 17 de dezembro de 
2018, o qual dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações. Esse instru‑
mento normativo, no art. 6o, explicita como uma das obrigações do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a implantação de infraestru‑
tura e de serviços baseados em tecnologias da informação e comunicação – TIC 
– destinados ao desenvolvimento de cidades digitais e inteligentes.

Por ser um programa governamental visando ao desenvolvimento das tec‑
nologias de comunicação destinadas ao crescimento das Cidades Inteligentes, 
coube à ANATEL, com base no art. 8o do Decreto no 9.612/2018, a competên‑
cia para implementar e executar a regulação do setor, orientada pelas políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

A proposta governamental no desenvolvimento das Cidades Inteligentes se 
encontra inclusive como uma das diretrizes desenhadas para o Plano Plurianual 
2020‑2023. Nesse ponto, o art. 3o, inciso XVIII, é claro ao colocar ênfase no 
desenvolvimento urbano sustentável, com a utilização do conceito de Cidades 
Inteligentes e o fomento aos negócios de impactos social e ambiental.

As Cidades Inteligentes também estão em posição de destaque no que tange 
à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, aprovada pelo Decreto no 10.222, 
de 5 de fevereiro de 2020. Como já dito no tópico sobre Big Data, entende o 
Governo Brasileiro que é preciso dar ênfase à pesquisa, ao desenvolvimento e à 
inovação em matéria de segurança cibernética. Nesse passo, cumpre incentivar 
a busca de soluções de segurança no ambiente digital que situem em seu âma‑
go o fomento às Cidades Inteligentes, utilizando de forma ampla as tecnologias 
provenientes da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT).



criptomoeda

“The future of Money is digital currency.”

Bill Gates
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1.1. Sumário executivo

O termo criptoativo67 é referido na Instrução Normativa RFB no 1888/2019, 
ato que institui e disciplina a obrigatoriedade da prestação de informações rela‑
tivas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB).

Essa obrigatoriedade de prestação de informação68 está atrelada:

 i) à exchange69 de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil, a 
qual deverá prestar informações relativas a cada usuário de seus serviços 
em 31 de dezembro de cada ano;

 ii) ou à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, quando as 
operações forem realizadas no exterior ou fora de uma exchange. A obriga‑
toriedade faz‑se presente sempre que o valor mensal das operações, que 
envolvam transferência de criptoativos, ultrapassar R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais).

obrigação acessória

XX Dever de prestação de informação no que tange às operações de Criptoativos 
que excedam R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

1.2. Considerações iniciais

Na sua forma mais simples, uma criptomoeda pode ser pensada como um 
ativo digital que é construído para funcionar como um meio de troca, com base na 
tecnologia de criptografia, para proteger o fluxo transacional, bem como para contro‑
lar a criação de unidades adicionais da moeda. Atualmente, existe uma diversidade 
de Criptomoedas em todo o mundo, incluindo Bitcoin, Ethereum e Primecoin.

67 Criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo 
preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente 
com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utiliza‑
do como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, 
e que não constitui moeda de curso legal (art. 5o, I da IN no 1.888/2019).

68 Segundo o art. 6o da IN RFB no 1.888/2019.

69 Considera‑se exchange de criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece 
serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negocia‑
ção ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos 
(art. 5o II da IN no 1.888/2019).
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Um ponto de discussão no tema das criptomoedas são as opções regula‑
tórias e estruturas que podem ser aplicadas para a regulamentação daquelas, 
ante a natureza de descentralização dos criptoativos. Justamente por essa na‑
tureza descentralizada, as autoridades parecem expressar preocupação, ou pelo 
menos perplexidade, sobre sua própria relevância no processo. A supervisão 
independente é um tema um tanto ausente das Criptomoedas, porque, como 
argumentam seus proponentes, a supervisão se torna em grande parte redun‑
dante pela natureza das próprias criptomoedas,70 baseadas estas em sistemas 
de peer‑review e blockchain.

Em atenção à realidade do ordenamento jurídico brasileiro, cumpre as‑
severar que o legislador fez uma interpretação autêntica ao termo criptoativo, 
trazendo sua definição no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1888, de 3 
de maio de 2019.

Dessa forma, entende‑se por criptoativo a representação digital de valor de‑
nominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em 
moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a uti‑
lização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser 
empregado como forma de investimento, instrumento de transferência de valo‑
res ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal.71

Prosseguindo nas definições, a IN RFB no 1888/2019 também traz a con‑
ceituação de exchange de criptoativo, entendido como a pessoa jurídica, ainda 
que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com 
Criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar 
quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos. Ademais, ressal‑
ta a IN RFB no 1888/2019 que se incluem no conceito de intermediação de 
operações realizadas com Criptoativos, a disponibilização de ambientes para a 
realização das operações de compra e venda de criptoativo realizadas entre os 
próprios usuários de seus serviços.

70 CHOHAN, U. W. Cryptocurrencies: a brief thematic review. UNSW Business School, p. 2, 4 
ago. 2017. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3024330 ou http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3024330.

71 Em termos conceituais, vale a leitura: UHDRE, D. C. Blockchain, tokens e criptomoedas: aná‑
lise jurídica. São Paulo: Almedina, 2021.
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1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária fede‑
ral brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 
foram realizadas nos sites do Planalto,72 da SRFB73 e do CARF.74 Em paralelo, foram 
utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especializada e de 
operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas buscas foram:

(i) Criptomoeda; e

(ii) Criptoativo

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
19

Instrução 
Normativa

no 1888 Obrigatoriedade 
de prestação de 

informações relativas 
às operações realizadas 

com Criptoativos

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=100592

1.4. análise dos resultados encontrados

Um primeiro ponto que chama a atenção é o fato de que a expressão crip‑
tomoeda não retornou resultados positivos nas plataformas do Planalto e da 
Receita Federal do Brasil. Nesse passo, apenas o termo criptoativo encontra 
referência em atos normativos da Fazenda Nacional, pela Instrução Normativa 
RFB no 1888, de 3 de maio de 2019.

Esta instituiu e disciplinou a obrigatoriedade da prestação de informa‑
ções relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB). Para tanto, tais informações deverão ser pres‑
tadas com a utilização do sistema Coleta Nacional, disponibilizado por meio do 
Centro Virtual de Atendimento (e‑CAC) da RFB. O conjunto de informações en‑
viado de forma eletrônica deverá ser assinado digitalmente mediante o uso de 
certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil).

72 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

73 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

74 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592
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Os valores envolvidos na operação, se expressos em moeda estrangeira, 
deverão primeiro ser convertidos em dólar dos Estados Unidos da América e, 
somente então, para reais. A cotação a ser observada na conversão respeitará o 
dólar, na modalidade venda, conforme o Banco Central do Brasil (BACEN), se‑
guindo a data da operação ou saldo.

Essa obrigatoriedade de prestação de informação, segundo o artigo 6o da IN 
RFB no 1888/2019 está atrelada à exchange de criptoativos domiciliada para fins 
tributários no Brasil, ou à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
Brasil, quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exte‑
rior; ou quando as operações não forem realizadas em exchange. Soma‑se a isso o 
fato de que as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das 
operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em que pese o referido acima, a obrigatoriedade de prestar informações 
aplica‑se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das operações com 
criptoativos relacionadas a seguir:

 i) compra e venda;

 ii) permuta;

 iii) doação;

 iv) transferência de criptoativo para a exchange;

 v) retirada de criptoativo da exchange;

 vi) cessão temporária (aluguel);

 vii) dação em pagamento;

 viii) emissão; e

 ix) outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.

Cumpre indagar, contudo, quais informações deverão ser oferecidas à RFB. 
O art. 7o da IN RFB no 1888/2019 deixa claro que, quando se trata de operações 
ocorridas com envolvimento de exchange de criptoativos domiciliada para fins 
tributários no Brasil, ou de operações que não forem realizadas em exchange,  
então as informações devidas serão:

a) a data da operação;

b) o tipo da operação;

c) os titulares da operação;

d) os criptoativos usados na operação;

e) a quantidade de criptoativos negociados, em unidades, até a décima casa 
decimal;
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f) o valor da operação, em reais, excluídas as taxas de serviço cobradas para 
a execução da operação, quando houver; e

g) o valor das taxas de serviços cobradas para a execução da operação, em 
reais, quando houver.

Se, todavia, envolver pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
Brasil e as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior, en‑
tão as informações necessárias serão:

a) a identificação da exchange;

b) a data da operação;

c) o tipo de operação;

d) os criptoativos usados na operação;

e) a quantidade de criptoativos negociados, em unidades, até a décima casa 
decimal;

f) o valor da operação, em reais, excluídas as taxas de serviço cobradas para 
a execução da operação, quando houver; e

g) o valor das taxas de serviços cobradas para a execução da operação, em 
reais, quando houver.

De acordo com o art. 8o, regra geral, as informações deverão ser transmitidas 
à RFB mensalmente até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove 
minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do último dia útil do 
mês‑calendário subsequente àquele em que ocorreu o conjunto de operações re‑
alizadas com criptoativos. Para a exchange de criptoativos domiciliada para fins 
tributários no Brasil, esta deverá prestar também, relativamente a cada usuário 
de seus serviços, as seguintes informações relativas a 31 de dezembro de cada 
ano: o saldo de moedas fiduciárias, em reais; o saldo de cada espécie de cripto‑
ativos, em unidade dos respectivos criptoativos; e o custo, em reais, de obtenção 
de cada espécie de criptoativo, declarado pelo usuário de seus serviços, se houver.

Por fim, há a previsão de imposição de penalidades, nos arts. 10 e 11, 
para a pessoa física ou jurídica que deixar de prestar as informações a que 
estiver obrigada, ou que omitir informações ou prestar informações inexatas, 
incompletas ou incorretas. Não obstante, com fulcro no art. 12, caso a pes‑
soa física ou jurídica constate que as informações prestadas contêm erros, 
inexatidões ou omissões, poderá corrigi‑los ou supri‑las, mediante apresenta‑
ção de retificação.



Data center

“What we are seeing is a transition, the beginning of an S curve 

of growth for the Data Center industry […] the cloud, with 

upward of $4trillion in market cap, is a real business with real 

opportunities. This isn’t a bubble.”

Dave Crowley, Chief Technical Advisor at Microsoft.
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1.1. Sumário executivo

Em tema de Data Center sediado no estrangeiro, vigora na Receita Federal 
do Brasil o entendimento de que os valores pagos, creditados, entregues ou re‑
metidos por residente ou domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no 
exterior, em pagamento pela disponibilização e utilização remota de infraestru‑
tura para processamento de dados e armazenamento de informações em alta 
performance, são considerados, para fins tributários, na sua integralidade, como 
uma forma de remuneração pela prestação de serviços técnicos, e não como re‑
muneração decorrente de contrato de aluguel de bem móvel.

Por conseguinte, as remessas para o exterior, decorrentes dos contra‑
tos acima referidos, sofrem a incidência do IRRF à alíquota de 15%, da 
CIDE‑Royalties, na alíquota de 10%, e do PIS/COFINS‑Importação, na alí‑
quota de 9,25%.75

No contexto doméstico, é preciso distinguir se a operação que envolve o 
Data Center se relaciona a uma mera locação de espaço para armazenamento 
de dados e equipamentos, situação não sujeita à retenção de IR, CSLL, COFINS 
e contribuição para o PIS/PASEP;76 ou se está atrelada ao processamento de da‑
dos ou aos serviços profissionais de programação, atividades consideradas como 
prestação de serviços pela LC no 116, de 2003, estando sujeitas à retenção dos 
tributos mencionados acima,77 ressaltando que o PIS/COFINS se submeterá ao 
regime não cumulativo de apuração.78

75 A orientação está embasada no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 7/2014, o qual 
dispôs sobre a natureza das operações realizadas por empresas contratadas no exterior para dis‑
ponibilizar infraestrutura para armazenamento e processamento de dados em alta performance 
para acesso remoto (Data Center). O ato normativo parte da impossibilidade de segregação das 
despesas com equipamentos dos gastos com os serviços de apoio, considerando que, no todo, 
a natureza das atividades executadas por Data Center é de prestação de serviço. No mesmo 
sentido, vide a Solução de Consulta (SC) DISIT/SRRF09 no 9091, de 29 de agosto de 2017; a 
Solução de Divergência (SD) no 6 – Cosit/2014 e a Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 99, 
de 29 de maio de 2013.

76 A Solução de Divergência no 6 – Cosit, de 3 de junho de 2014 afastou do âmbito de divergên‑
cia a Solução de Consulta no 122‑SRRF/08, por tratar de matérias distintas, não fundadas em 
idêntica norma jurídica

77 Este é o entendimento da Receita Federal do Brasil, traduzido na Solução de Consulta no 240 
– SRRF08/Disit, de 2010; na Solução de Consulta no 303 – Cosit, de 2014 e na Solução de 
Consulta no 1.006 – SRRF01/Disit, de 2019.

78 Conferir os arts. 30 e 31 da Lei no 10.833/2003; a Solução de Consulta no 122 – SRRF08/
Disit, de 2011; e a Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004.
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XX No âmbito internacional, tratamento como prestação de serviço téc‑
nico e, portanto, sujeito a 15% de IRRF; 10% de CIDE; e 9,25% de PIS/
COFINS‑Importação.

XX No âmbito doméstico, se envolver processamento de dados, será pres‑
tação de serviço técnico (sujeito à retenção de IR, CSLL e PIS/COFINS); ou 
se envolver mero armazenamento de dados, será locação (não sujeito à re‑
tenção dos tributos antes mencionados).

1.2. Considerações iniciais

Mesmo antes de serem ainda mais acelerados como resultado da pandemia 
de COVID‑19, os estoques e fluxos de dados vêm crescendo em volume e im‑
portância. A capacidade de transmissão de dados está aumentando em todos os 
lugares, inclusive nas economias em desenvolvimento. Os fluxos de dados trans‑
fronteiriços permitem que as empresas coordenem efetivamente seus processos 
de fornecimento, produção, vendas, pós‑venda e pesquisa e desenvolvimento 
em mercados globais. Além disso, a análise de dados está se tornando um meio 
importante para monitorar e modelar fenômenos globais, como as mudanças cli‑
máticas, enquanto o surgimento de sensores conectados (a Internet das Coisas) 
oferece novos meios de coleta de dados. Ao mesmo tempo, o volume de dados 
continua aumentando.79

No cenário da utilização remota de infraestrutura para armazenamento e 
processamento de dados em alta performance, o Data Center torna‑se o coração 
da Tecnologia da Informação de uma empresa. Ele é um espaço onde se localiza 
toda a infraestrutura tecnológica para o armazenamento e processamento de da‑
dos. É um ambiente projetado arquitetonicamente ou adaptado fisicamente para 
alojar servidores. Tais servidores podem ser utilizados exclusivamente por uma 
empresa (nuvem privada) ou alugados sob demanda de provedores de serviços 
em nuvem – possibilitam o armazenamento de dados, bem como a computação 
remota via internet (computação em nuvem). A crescente importância da aná‑
lise de dados agregou valor e crescimento aos Data Centers.80

79 OECD (2020). A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy: re‑
port for the G20 digital economy task force. Disponível em: https://bit.ly/2YpCZid. Acesso em: 
7 nov. 2021.

80 Ibidem, p. 15.

Data Center
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FIGura 1 A presença de Data Centers em países do G20 (em 2020)
Fonte: OECD based on Data Center Map (https://www.datacentermap.com/datacenters.html).

Esses serviços decorrem da necessidade de proteção da sofisticada aparelha‑
gem envolvida e garantia da integridade dos dados. Busca‑se melhor performance 
em geral, por meio de uma diminuição de custos e de energia empresarial em 
um setor de grande complexidade, que envolve a aquisição de equipamentos 
caros e de elevados custos de manutenção, liberando a empresa para concen‑
trar‑se em seu objetivo negocial.

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária fede‑
ral brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados adminis‑
trativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas foram 
realizadas nos sites do Planalto81, da SRFB82 e do CARF83. Em paralelo, foram 
utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especializada e de 
operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas buscas foram:

 i) Data Center; e

 ii) Datacenter

81 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

82 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

83 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

https://www.datacentermap.com/datacenters.html
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

20

Decreto no 10.282, de 
20 de março  

de 2020

Define os serviços pú‑
blicos e as atividades 
essenciais em tempos 

de COVID‑19

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

ato2019‑2022/2020/decreto/
D10282.htm 

20
19

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF01  
No 1006

Tributação de Data 
Center

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=100644 

20
17

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
No 9091

Tributação de Data 
Center

IRRF – CIDE 
PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=96645 

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF03  
No 3002

Tributação de Data 
Center

IRPJ – CSLL http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=81116 

20
14

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 374

Tributação de Data 
Center

IRPJ – CSLL http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=61457

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 303

Tributação de Data 
Center

PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=58023

Ato 
Declaratório 

Interpretativo

No 7 Natureza 
 jurídica

– http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=55186

Solução de 
Divergência

COSIT 
No 6

Tributação de Data 
Center

IRRF http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=54319

20
11

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF08  
No 122

Tributação de Data 
Center

IRPJ – CIDE  
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=85816

20
10

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF08  
No 240

Tributação de Data 
Center

PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idA
to=68741

1.4. análise dos resultados encontrados

A expressão Data Center não resultou em achados relevantes na ferramenta 
de busca do Planalto. O mesmo não pode ser dito em relação à Receita Federal 
Brasileira, que apresenta expressivos resultados. A começar, a Solução de Consulta 

Data Center
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no 240 – SRRF08/DISIT, de 2010, foi a primeira a tratar do tema. Nela, o contri‑
buinte argumenta que os serviços de Data Center, conceituados como o “conjunto 
de serviços [...] de processamento e armazenamento de dados em ambiente tecno‑
lógico de alta disponibilidade”, estariam contemplados no inciso XXV, do art. 10, 
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Isto porque o referido dispositivo, 
ao disciplinar os itens não sujeitos ao regime da não cumulatividade, incluiu em 
seu rol 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. Para o contribuin‑
te, então, os serviços de Data Center estariam insertos na definição trazida pelo 
inciso XXV, do art. 10, da Lei no 10.833/2003 e, portanto, tais serviços estariam 
submetidos ao regime cumulativo do PIS/COFINS.

Quando analisado este caso, a RFB entendeu que os serviços de Data Center 
só estariam acobertados pelo mencionado dispositivo se aplicada uma interpre‑
tação extensiva. Ocorre que o inciso XXV, do art. 10, da Lei no10.833, de 2003, 
trata de norma jurídica que vem mutilar o critério material do antecedente da 
regra‑matriz de incidência tanto da COFINS como da contribuição para o PIS/
PASEP apuradas em regime não cumulativo. Com base no art. 111 do CTN, in‑
terpreta‑se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: suspensão 
ou exclusão do crédito tributário; outorga de isenção; ou dispensa do cumpri‑
mento de obrigações tributárias acessórias. Para tanto, a RFB fez prevalecer a 
interpretação restritiva do mandamento legal que examinava, dando à enume‑
ração trazida por ele natureza exaustiva. Portanto, para a Solução de Consulta 
no 240 – SRRF08/DISIT, as receitas advindas de serviços de Data Center estão 
sujeitas ao regime não cumulativo de apuração do PIS‑COFINS.

Esse mesmo entendimento foi depois reiterado na Solução de Consulta no 
303 – COSIT, de 23 de outubro de 2014, e mais recentemente na Solução de 
Consulta no 1.006 – SRRF01/DISIT, de 11 de março de 2019.

O próximo resultado encontrado (Solução de Consulta no 122 – SRRF08/
DISIT, de 2011) versa sobre a retenção na fonte das Contribuições Sociais, nos 
termos dos arts. 30 e 31, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, inci‑
dentes na remuneração de serviços profissionais. O cerne dessa controvérsia é 
entender até que ponto os serviços correlatos à programação, e aqui se incluem 
os serviços de Data Center, podem ser enquadrados na definição de “serviços 
profissionais”. Vale ressaltar que, a partir de 29 de outubro de 2004, a retenção 
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das contribuições sociais nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de 
direito privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços passou a ser 
regulada pela Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004. Tal 
fonte normativa, por sua vez, remete ao § 1o, do art. 647, do RIR/1999, o qual 
inclui no conceito de serviços profissionais a atividade de “programação”. Nesse 
ponto, cabe observar que o termo programação alcança várias áreas profissio‑
nais. Na técnica do processamento de dados, diz respeito ao ato de programar, 
ou seja, a elaboração de um programa de computador (software). É de se con‑
cluir que tais serviços profissionais estão sujeitos à retenção na fonte do Imposto 
de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.

Por outro lado os pagamentos referentes à locação de espaço para arma‑
zenamento de dados e equipamentos (Data Center), constituído de estações de 
trabalho e tecnologias em geral, como equipamentos (hardware), programas de 
computador (software) e componentes agregados, não estarão sujeitos à reten‑
ção de IR, CSLL, COFINS e contribuição para o PIS/PASEP, por não se tratarem 
de valores pagos a título de prestação de serviços, na forma disposta no art. 
30, da Lei no 10.833, de 2003, e no art. 647, do Decreto no 3.000, de 1999.

Em 2012, a RFB novamente foi chamada para apreciar a tributação inci‑
dente em Data Center, na Solução de Consulta no 86 – SRRF08/DISIT. Naquele 
caso concreto, a consulente remunerava fornecedores no exterior pela locação 
“de servidores em Data Center” e pelos serviços “destinados a assegurar o bom 
funcionamento dos servidores locados”. Para a RFB, tratavam‑se de duas ativi‑
dades distintas e que mereceram análises segregadas.

No que tange ao aluguel de equipamentos, entendeu a RFB que estes não 
estão abrangidos pelas hipóteses de incidência das contribuições. A um, ficou 
constatado no caso concreto que, embora a consulente realizasse o aluguel de 
equipamentos no exterior, estes permaneceram no exterior, não configurando, por 
óbvio, a importação de bens. A dois, a locação de bens não pode se confundir 
com prestação de serviços. Essa diferenciação funda‑se no fato de que a locação 
de bens constitui típica obrigação de dar, ao contrário da prestação de serviços 
que possui característica de obrigação de fazer, representando claramente nature‑
zas distintas. Em face desses dois argumentos, concluiu a Receita que a remessa 
de recursos para o exterior efetuada pela consulente para o pagamento da loca‑
ção de servidores em Data Center não estava sujeita à incidência da contribuição 
para o PIS/PASEP‑Importação e da COFINS‑Importação, pois a atividade por ela 
executada encontra‑se fora do campo de incidência dessas contribuições, as quais 
abrangem apenas a importação de bens e serviços provenientes do exterior.

Data Center
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Em relação à remuneração pelos serviços “destinados a assegurar o bom 
funcionamento dos servidores locados”, fez‑se necessário analisar a legislação 
instituidora do PIS/COFINS‑Importação de serviços, na medida em que, somen‑
te haverá a tributação se for constatado que os serviços executados no exterior, 
possuem, conforme o mandamento do inciso II, do § 1o, do art. 1o, da Lei no 
10.865, de 2004, resultado verificado no País. Este critério tem como pressu‑
posto uma relação material do serviço com um bem situado no País, não sendo 
suficiente o mero resultado econômico. Em complemento a isso, é importante 
verificar se tal despesa está relacionada à importação de um serviço que pode‑
ria ser executado no Brasil e, portanto, sujeito à tributação da contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS em território nacional. Naquele caso em estudo, en‑
tendeu a RFB ser forçoso admitir que tais despesas não estavam relacionadas 
à importação de um serviço que poderia ser executado no Brasil, pelo simples 
fato de que os equipamentos, que eram a razão de ser da prestação, localiza‑
vam‑se no exterior e, portanto, somente lá poderiam ser executados os serviços 
e verificados os resultados dessa execução.

Novamente instada a se manifestar sobre a natureza dos pagamentos e/ou 
das remessas decorrentes da contratação de Data Center, a Receita Federal, 
mediante a Solução de Consulta no 99 – DISIT/SRRF09, de 29 de maio de 
2013, manifestou‑se no sentido de que as remessas para o exterior em paga‑
mento pela utilização remota de infraestrutura para processamento de dados e 
armazenamento de informações em alta performance (Data Center) constituem 
remuneração pela prestação de serviços técnicos, e não locação de bem móvel. 
Assim, há incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento); da CIDE/
Royalties; e do PIS/COFINS‑Importação.

Nota‑se, portanto, uma aparente divergência de posicionamento da RFB. 
Enquanto na Solução de Consulta no 99 – SRRF/09, de 29 de maio de 2013, 
a Receita seguiu pelo caminho de que a remuneração por Data Center deve ser 
vista como pagamento por prestação de serviço, na SC no 86 – SRRF/08, de 
27 de março de 2012, e na SC no 122 – SRRF/08, de 6 de maio de 2011, a 
Receita pautou‑se pela classificação do Data Center como locação de equipa‑
mentos para armazenamento e/ou processamento de dados. As consequências 
dessa distinção têm grandes repercussões na aplicação da legislação tributária 
federal. Se consideradas como prestação de serviços, as remessas decorren‑
tes dos contratos acima referidos sofreriam a incidência dos seguintes tributos: 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), PIS‑Importação, COFINS‑Importação 
e CIDE/Royalties. Se consideradas como contratos de aluguel, sofreriam apenas 
a incidência do IRRF.
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Tal contradição de posicionamento foi suscitada para apreciação na Receita 
por meio da Solução de Divergência no 6 – COSIT, de 3 de junho de 2014. De 
partida, a RFB reconheceu a divergência apenas entre as Soluções de Consulta 
no 99 – SRRF/09, de 2013, e no 86 – SRRF/08, de 2012. Não reconheceu a 
divergência, contudo, entre as SC no 99 – SRRF/09 e a SC no122 – SRRF/08, 
por tratarem de matérias distintas, não fundadas em idêntica norma jurídica, 
requisito expresso para que se configure a divergência. Isto porque, enquanto a 
SC no 99 – SRRF/09, de 2013, analisa a tributação incidente sobre as remes‑
sas para o exterior para pagamento por serviços prestados por Data Center, a 
segunda trata da tributação incidente sobre pagamentos recebidos pela empre‑
sa de Data Center domiciliada no Brasil. A base normativa é completamente 
distinta, o que impossibilita o reconhecimento da divergência.

No estudo da diferença entre a locação e a prestação de serviços, realçou a 
RFB o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso 
Extraordinário (RE) no 116.121‑3 (SP), julgado no qual a Corte Suprema se po‑
sicionou no sentido de que as leis tributárias não podem alterar a definição, o 
conteúdo e os conceitos do direito privado, conforme determina o art. 110 do 
Código Tributário Nacional (CTN). Por esse ângulo, as definições e conceitos re‑
lacionados com a locação e a prestação de serviços devem se ater ao que está 
determinado em legislação específica prevista constitucionalmente. Desse modo, 
emergem as definições e conceitos do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002). Com base nesses institutos, o STF estabeleceu que 
serviço e locação não se confundem. Tal entendimento tem balizado todas as 
decisões e interpretações que envolvem os conceitos de prestação de serviços 
e locação de bem móvel, principalmente para efeito de incidência tributária. O 
que os distingue é a natureza da obrigação, já que o primeiro conceito trata de 
“obrigação de fazer”, enquanto o segundo de uma “obrigação de dar”. Prestações 
distintas, portanto, que ensejam tributação diversa.

Em relação ao Data Center, analisando a divergência de entendimento no 
seio da RFB, vale mencionar que a SC no 86 – SRRF/08 aceita o juízo de que 
a atividade executada pelo Data Center pode ser dividida em duas partes: uma 
se refere aos servidores, considerados como equipamentos físicos, que podem, 
no seu entender, ser objeto de locação. Nesse caso, existe um contrato específi‑
co. Logo, não incide a contribuição do PIS‑Importação e a COFINS‑Importação, 
pois a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, prevê a tributação somente das 
remessas relativas a aquisição de bens e prestação de serviços. A segunda parte 
diz respeito à contratação de serviços em separado, ou seja, objeto de outro(s) 
contrato(s), no caso, com a mesma empresa, para garantir o bom funcionamen‑
to dos servidores locados. Caso a empresa que fornece o Data Center se situe 
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no exterior, entendeu a RFB na SC no 86 – SRRF/08 não haver um processo de 
importação, mas prestação e verificação de resultado de serviço fora do país, 
não podendo tal remessa ser alcançada pelo PIS/COFINS‑Importação.

Resumidamente, a SC no 86 – SRRF08 entende que as remessas relativas 
ao contrato pelo aluguel dos servidores não sofrem a incidência da contribuição 
do PIS‑Importação nem da COFINS‑Importação, por ausência de previsão legal; 
também não há a incidência dessas mesmas contribuições sobre as remessas 
em pagamento pela prestação de serviços necessários ao “bom funcionamento 
dos servidores locados”, constantes(s) de outro(s) contrato(s), porque são ser‑
viços cujos resultados se verificam no exterior.

Por outro lado, a SC no 99 – SRRF/09 foi redigida tendo em vista a situa‑
ção fática da contratação de Data Center como um todo, isto é, não foi feita a 
segmentação entre os servidores e os serviços de apoio. A SD no 6 – COSIT, de 
3 de junho de 2014, reafirma essa tese de que a natureza das atividades exe‑
cutadas por Data Center deve ser classificada como prestação de serviço, ante 
a impossibilidade de segregação das despesas com equipamentos e sua gestão 
das despesas com serviços de apoio.

Tal postura se alastra no entendimento de que, nos contratos que envolvam 
Data Center, não se verifica a “entrega da coisa”, conforme previsto no voto do 
Ministro Celso de Mello no RE no 116.121‑3. Os clientes meramente acessam 
o servidor remotamente a partir do Brasil. Conforme Código Civil brasileiro de 
2002, sem a entrega do bem móvel, não há que se falar em locação desse bem.

Acrescente‑se que além de não ocorrer a entrega do servidor ao contratante 
do Data Center, no Brasil ou no exterior, é a empresa contratada que administra, 
opera, gere, executa e monitora todo o armazenamento e processamento de dados 
necessários à execução das cláusulas contratuais. É inconcebível, portanto, que 
a base física (equipamento) de um Data Center, que demanda uma quantidade 
significativa de serviços específicos para operá‑lo e que continua sob a responsabi‑
lidade da contratada, alocando mão de obra especializada, seja considerada uma 
simples locação. Sem o monitoramento constante pela empresa contratada não 
há que se falar em Data Center. E esse é justamente um dos apelos mais fortes 
que impulsionam as empresas a contratarem esses serviços, desincumbindo‑se 
da execução de tarefas tão complexas e custosas. A gestão de um servidor no con‑
texto de um Data Center inclui um aporte considerável de serviços envolvendo a 
administração de aplicativos, verificação constante da qualidade na execução dos 
serviços, monitoramento de todo o instrumental eletrônico, o que implica a admi‑
nistração de softwares dos mais variados e de outros recursos próprios do mundo 
da informática. Reduzir tudo isso ao conceito de uma locação revela‑se uma im‑
propriedade. Na verdade, a parte física se subsume na prestação do serviço.
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Assim, não se pode tratar como locação de bem móvel um contrato em que 
não se verifica a entrega do objeto locado ao contratante. Menos ainda, quando 
esse objeto é gerido e monitorado diuturnamente pela contratada, configuran‑
do‑se toda essa operação como uma prestação de serviço. Em consequência, 
fica também prejudicada a possibilidade de que sejam segregados os serviços de 
energia, climatização, segurança etc. Não pode prosperar a ideia de que a segu‑
rança dos dados é um serviço distinto da gestão do servidor, já que estes serviços 
estão completamente integrados aos servidores formando uma universalidade 
insuscetível de fragmentação. Faz parte do conjunto integrado de atividades que 
se denomina Data Center. Todas as atividades que o compõe são, geralmente, 
imprescindíveis à sua constituição, e não somente ao seu “bom funcionamento”.

Aqui, a RFB constrói argumento comparativo dos serviços de Data Center 
aos serviços de hotelaria. Da mesma maneira que os hotéis prestam serviços de 
hospedagem, os quais incluem componentes indissociáveis como, por exemplo, 
segurança, limpeza, recepção, energia, climatização e fornecimento de água, os 
dados de terceiros hospedados em uma “nuvem computacional” devem receber 
um tratamento específico a ser obtido por uma série de serviços a serem prestados 
pelo contratado, serviços esses indissociáveis da gestão dos servidores. Ademais, 
regra geral, as empresas de Data Center prestam seus serviços para inúmeros 
clientes. Separar o custo de cada um desses serviços para cada cliente envolve 
considerável arbitrariedade, inconcebível com a boa prática financeiro‑tributária.

Por fim, destaca‑se que o processamento de dados é considerado um servi‑
ço pela Lei Complementar no 116, de 2003, serviço este tipicamente prestado 
por um Data Center.

Assim, conforme os fundamentos apresentados acima, a RFB solucionou a 
divergência ratificando o entendimento esposado na SC no 99 – SRRF/09 de que 
não se caracteriza como uma locação de bem móvel a contratação de Data Center, 
mas sim como uma típica prestação de serviços. Deve, portanto, sofrer a tributa‑
ção pertinente. Nesse sentido, sobre tais remessas incidirão o Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF), a CIDE/Royalties e a contribuição ao PIS‑Importação e 
COFINS‑Importação, nos termos da legislação aplicável. Entende‑se, também, 
que a prestação de serviço integrada faz parte do conceito de um Data Center, 
não sendo assim possível, para efeitos tributários, uma segregação entre o serviço 
prestado mediante a utilização dos equipamentos e os serviços de apoio.

Avançando na análise dos dados encontrados na Receita Federal do Brasil, 
cumpre observar o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 15 de agosto de 
2014, o qual dispôs sobre a natureza das operações realizadas por empresas 
contratadas no exterior para disponibilizar infraestrutura para armazenamento e 
processamento de dados em alta performance para acesso remoto (Data Center).

Data Center
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Tal ADI, no seu art. 1o, deixa claro que os valores pagos, creditados, en‑
tregues ou remetidos por residente ou domiciliado no Brasil, para empresa 
domiciliada no exterior, em decorrência de disponibilização de infraestrutura 
para armazenamento e processamento de dados para acesso remoto, identifica‑
da como Data Center, são considerados, para fins tributários, como uma forma 
de remuneração pela prestação de serviços, e não como remuneração decor‑
rente de contrato de aluguel de bem móvel. Sobre tal operação, devem incidir o 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), a Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico, destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação 
Universidade‑Empresa para o Apoio à Inovação (CIDE‑Royalties), a contribui‑
ção para o PIS/PASEP‑Importação e a COFINS‑Importação.

De forma resumida, o ADI demonstra‑se como um ato de formalização do 
posicionamento harmônico que já fora firmado pela Receita Federal do Brasil, 
expresso na SD no 6 – COSIT, de 3 de junho de 2014. Tanto é assim que o art. 
2o do mencionado Ato Declaratório Interpretativo reformou as conclusões em con‑
trário constantes em pretéritas Soluções de Consulta ou Soluções de Divergência, 
publicadas antes do ADI.

Em anos mais recentes, a Solução de Consulta no 9091 – DISIT/SRRF09, 
de 29 de agosto de 2017, reiterou o entendimento da RFB, encontrando lastro 
no entendimento de que as remessas para o exterior em pagamento pela utili‑
zação remota de infraestrutura para processamento de dados e armazenamento 
de informações (Data Center) constituem remuneração pela prestação de ser‑
viços técnicos.

Por fim, e embora seja norma transitória, é interessante registrar que o § 1o, 
do art. 3o, do Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta Lei 
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (dispõe sobre as medidas para enfren‑
tamento do coronavírus), define quais são os serviços públicos e as atividades 
essenciais ao país, identificando‑os com aqueles indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade e que, se não executados a con‑
tento, põem em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Do rol firmado pelos incisos do art. 3o consta, como essencial, o serviço 
relacionado à tecnologia da informação e de processamento de dados (Data 
Center) quando destinado a dar suporte a outras atividades essenciais (inci‑
so XXIII). Disso resulta que, exemplificativamente, será considerado essencial 
o serviço de Data Center dirigido à atividade de fiscalização tributária e adua‑
neira federal (inciso XXIV).
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“Drones overall will be more impactful than I think people 

recognize in positive ways to help society.”

Bill Gates
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1.1. Sumário executivo

Os Drones serão abordados sob a perspectiva da atividade de classificação 
da mercadoria por parte da Receita Federal do Brasil, com reflexos tributários, 
em particular em face da inclusão do produto na lista de Nomenclatura Comum 
do Mercosul – NCM, sabendo que os Drones se apresentam como uma merca‑
doria híbrida, que pode ser classificada em duas ou mais posições na referida 
tabela. Quando isso ocorre, segundo as Regras Gerais para a Interpretação do 
Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o Sistema 
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (art. 3o, alínea 
“b”), os produtos classificam‑se segundo a matéria ou artigo que lhes confere a 
característica essencial, ou seja, pelo elemento de especialidade que os diferencia.

Embora os pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado 
da Organização Mundial das Alfândegas – OMA sejam de cumprimento obri‑
gatório por parte da Receita Federal do Brasil, e aquele Comitê considere que 
o dispositivo que confere a característica essencial do Drone é a sua câmera – 
seja ela de televisão, fotográfica digital ou de vídeo (código NCM 8525.80.29) 
–, fato é que, não obstante, em casos especiais pode ocorrer de a Receita pri‑
vilegiar característica outra, o que ocorre quando a câmera não acompanha o 
produto, embora o Drone permita a sua adaptação (código NCM 8802.11.00); 
quando o Drone é um brinquedo, uma vez que não possui câmera ou recursos 
eletrônicos mais elaborados (código NCM 9503.00.9); ou mesmo quando se 
destina à pulverização agrícola, situação na qual entende‑se que é o equipa‑
mento pulverizador que dá a característica essencial ao conjunto, o que desloca 
o “Drone agrícola” para a classificação de “Máquinas e aparelhos de uso agrí‑
cola” (código NCM 8424.49.00).

TribuTação (sem considerar desonerações por legislação esparsa)

XX Quando a câmera é o elemento de especialidade (geralmente câmera em‑
butida), aplica‑se o código NCM 8525.80.29 (20% de IPI).

XX Quando o Drone é o próprio elemento de especialidade (geralmente a câ‑
mera não está acoplada), segue‑se o código NCM 8802.11.00 (10% de IPI).

XX Se o Drone for considerado um mero brinquedo, aplica‑se o código NCM 
9503.00.97 (10% de IPI).

XX Quando o Drone é pulverizador agrícola, aplica‑se o código NCM 
8424.49.00 (0% de IPI).
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1.2. Considerações iniciais

Até a virada do milênio, o uso de Drones era amplamente restrito a ope‑
rações militares. Nos últimos anos, no entanto, a imagem pública dos Drones 
passou por uma mudança conceitual surpreendentemente rápida: do teatro mi‑
litar à discussão pública na área civil para uso em lazer e aplicações comerciais. 
As tecnologias que permitem os Drones e suas aplicações potenciais no setor de 
transporte já são diversas e estão evoluindo rapidamente. Os casos de uso futuro 
vão desde serviços de Drones de passageiros sob demanda e frotas de Drones de 
entrega de carga em áreas urbanas, com grande participação no planejamento, 
manutenção e gerenciamento da infraestrutura de transporte e fluxos de tráfego 
dos grandes centros urbanos, até drones totalmente automatizados que trans‑
portam grandes cargas úteis e conectam até mesmo continentes.84

Essa revolução também pode ser sentida no Brasil, onde se presencia uma 
verdadeira explosão, com a triplicação de cadastros junto à Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC, no emprego dos drones, conforme se constata nos 
gráficos abaixo:
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FIGura 2 Número de Cadastro no Brasil (por pessoa)
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (https://www.anac.gov.br/

assuntos/paginas‑tematicas/drones/quantidade‑de‑cadastros).

84 ITF. (Un)certain skies?: drones in the world of tomorrow. International Transport Forum Policy 
Papers. Paris, n. 54, p. 6 e 9, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1787/70c74c7b‑en.
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https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/quantidade-de-cadastros
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/quantidade-de-cadastros
https://doi.org/10.1787/70c74c7b-en
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FIGura 3 Número de Cadastro no Brasil (por drones)
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (https://www.anac.gov.

br/assuntos/paginas‑tematicas/drones/quantidade‑de‑cadastros).

Atualmente, a ANAC cuida da regulação dos Drones. Tal Agência conceitua 
a novel tecnologia como um equipamento composto principalmente por uma 
câmera digital e um quadricóptero, em que a utilização principal é a captura de 
imagens aéreas. A ANAC possui duas classificações para os Drones, a primeira 
engloba todos os Drones com fins meramente recreativos, sendo estes conheci‑
dos como aeromodelos, enquanto na sua segunda definição, os Drones seriam 
utilizados de formas experimental, comercial e/ou institucional, sendo estas de‑
nominadas RPA (“aeronaves remotamente pilotadas”, em inglês).

No mundo, nota‑se o mesmo fenômeno no qual o foco regulatório em rela‑
ção aos Drones encontra‑se na segurança e na interação com a aviação tripulada. 
Naturalmente, tal tarefa recai sobre as autoridades de aviação civil nacionais e 
internacionais que conduzem o trabalho da integração segura de Drones com 
os regulamentos de aviação tripulada existentes.85

No entanto, o potencial irruptivo dos drones estende‑se além da indústria 
de aviação. Os Drones podem desempenhar um papel importante na criação de 
um sistema de transporte eficiente, seguro, sustentável e equitativo. Os Drones 

85 ITF, op. cit., p. 6. 

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/quantidade-de-cadastros
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/quantidade-de-cadastros
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apresentam várias oportunidades às cidades. Eles podem aliviar a pressão so‑
bre o transporte terrestre e melhorar os serviços de emergência. Eles também 
podem tornar o trabalho de diferentes departamentos da cidade mais seguro e 
mais econômico. Na mesma moeda em que os Drones trazem grandes avan‑
ços, novos desafios se apresentam às cidades, incluindo questões de proteção 
e segurança; a relação entre os serviços de Drones e os serviços de transpor‑
te terrestre existentes e as questões de privacidade, comodidade visual e ruído. 
Um ponto interessante e que ainda suscitará debate é o fato de que a implanta‑
ção em larga escala de frotas comerciais de Drones demandará, por exemplo, a 
criação, igualmente em larga escala, de “portos de Drones” e sua integração ao 
sistema de transporte, nas cidades e na sociedade como um todo.86

Portanto, a regulamentação de Drones não pode se limitar à indústria de 
aviação, mas devem ser contemplados pelas autoridades municipais, as quais 
precisam incluir o transporte de Drones em seus planos de desenvolvimento 
urbano.87 Torna‑se, destarte, um projeto de urbanização, atrelado inclusive ao 
desenvolvimento de Cidades Inteligentes, tema abordado em tópico próprio.

O impacto de urbanização dos Drones poderá ser vislumbrado ainda com 
contornos nacionais, eis que muitas regiões carecem de acesso de superfície ade‑
quado a mercados potenciais. Particularmente em países em desenvolvimento 
e emergentes, a conectividade regional poderia ser significativamente melhora‑
da tanto para transporte de carga quanto de passageiros, uma vez que serviços 
confiáveis e eficientes de Drones estejam disponíveis. Esses serviços podem ser 
um substituto para o investimento em infraestrutura para redes de transporte 
de superfície. Isso também pode beneficiar a conectividade de regiões remotas 
em países desenvolvidos aos mercados globais.88

O papel que os Drones desempenharão nos sistemas de transporte fu‑
turos depende da capacidade desse novo “modo” de obter a licença social 
para crescer. Nesse sentido, apesar do valoroso contributo do setor de avia‑
ção, far‑se‑á imprescindível a participação de especialistas da comunidade 
mais ampla, passando pela política de transportes a questões de cunho so‑
cioeconômico. A ascensão dos Drones, portanto, oferece aos reguladores 
uma oportunidade de fomentar um mercado emergente. Diante de mudanças 

86 ITF, op. cit., p. 6. 

87 Ibidem, p. 7. 

88 Ibidem, p. 7‑8. 
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tecnológicas disruptivas, os reguladores podem apoiar, impedir ou agir de 
forma neutra no desenvolvimento de inovações. O principal desafio das estru‑
turas regulatórias existentes é mitigar possíveis impactos adversos enquanto 
permitem o desenvolvimento de serviços de Drones. A regulamentação dos 
Drones precisará atender às preocupações públicas padrão de eficiência, 
competição e sustentabilidade.89

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária fede‑
ral brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 
foram realizadas nos sites do Planalto,90 da SRFB91 e do CARF.92 Em paralelo, foram 
utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especializada e de 
operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas buscas foram:

 i) Drone;

 ii) Quadricóptero; e

 iii) VANT.

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
20

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98003

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107214

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98645

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107210

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98644

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107209

continua

89 ITF, op. cit., p. 6‑7. 

90 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

91 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

92 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107214
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107214
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107214
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107214
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107210
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107210
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107210
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107210
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107209
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107209
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107209
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107209
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

20

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98643

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107208

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98642

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107207

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98101

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108331

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98004

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107215

20
19

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98289

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102362

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98288

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102361

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98287

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=102360

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98548

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105703

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98547

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105702

Solução de 
consulta

COSIT 
No 98546

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105701

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98540

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105695

continua

Drone

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107208
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107208
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107208
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107208
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107207
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107207
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107207
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107207
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108331
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108331
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108331
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108331
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107215
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107215
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107215
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107215
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105703
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105703
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105703
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105703
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105702
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105702
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105702
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105702
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105701
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105701
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105701
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105701
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105695
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105695
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105695
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105695
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20
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Solução de 
consulta

COSIT 
No 98476

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104769

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98475

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104742

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98442

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104465

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98441

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104464

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98440

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104463

Solução de 
consulta

COSIT 
no 98439

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104462

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98238

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=101758

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98146

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=100335

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98145

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=100334

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98090

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99358

ICA No 100‑40 Instrução sobre 
“Aeronaves não 
tripuladas e o 

Acesso ao Espaço 
Aéreo Brasileiro”

– https://publicacoes.
decea.gov.

br/?i=publicacao&id=4944

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104769
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104769
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104769
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104769
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104742
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104742
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104742
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104742
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104465
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104465
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104465
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104465
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104464
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104464
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104464
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104464
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104463
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104463
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104463
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104463
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101758
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101758
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101758
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101758
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100335
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100335
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100335
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100335
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99358
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99358
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99358
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99358
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4944
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4944
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4944
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20

18

AIC no 24‑18 Regulamenta 
o espaço aéreo 
às aeronaves 
remotamente 
pilotadas em 
operações de 

órgãos da defesa 
civil, segurança 
pública e receita 

federal

– https://publicacoes.
decea.gov.

br/?i=publicacao&id=4784

AIC no 23‑18 Regulamenta 
o espaço aéreo 
às aeronaves 
remotamente 
pilotadas em 
proveito de 

governos federal, 
estadual ou 
municipal

– https://publicacoes.
decea.gov.

br/?i=publicacao&id=4783

AIC no 17‑18 Regulamenta 
o espaço aéreo 
às aeronaves 
remotamente 

pilotadas 
em proveito 
recreativo

– https://publicacoes.
decea.gov.

br/?i=publicacao&id=4782

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98304

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96108

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98307

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96111

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98306

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96110

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98305

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96109

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98432

Classificação de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=97631

Drone

https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4784
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4784
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4784
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4783
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4783
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4783
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4782
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4782
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4782
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96108
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96108
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96108
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96108
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96111
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96111
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96111
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96111
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96110
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96110
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96110
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96110
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96109
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96109
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96109
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96109
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97631
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97631
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97631
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97631
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1.4. análise dos resultados encontrados

A Receita Federal do Brasil concentra‑se em analisar os Drones pela pers‑
pectiva da Classificação de Mercadorias. Nesse sentido, apesar das Soluções de 
Consulta não trabalharem de forma expressa a incidência tributária, fornecem 
pistas para a correta classificação dos Drones dentro da lista de Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM. Tal feito permite o comércio exterior sem a inci‑
dência de glosa por parte dos Auditores Fiscais.

Na análise fornecida pela Receita Federal do Brasil, ao longo dos três últimos 
anos, Drone ou “quadricóptero” constitui‑se em um helicóptero não tripulado de 
quatro rotores verticais, controlado remotamente, geralmente próprio para ser 
acoplado a uma câmera digital, sensores ou outros acessórios, para orientação 
de voo em primeira pessoa (FPV). De acordo com as Soluções de Consulta exa‑
minadas, suas características físicas podem variar entre:

Peso
Quando vazio, pode apresentar peso en‑
tre 4,8 e 15,6 kg. Com carga, entretanto, 
pode beirar os 36 kg. O menor drone vis‑
to possuía apenas 135 g.

Dimensões
Essas podem variar entre 27 × 27 × 
12 cm a 116,5 × 116,4 × 49,6 cm.

Ademais, os Drones apresentam‑se como uma mercadoria híbrida que pode 
ser classificada em duas ou mais posições na tabela da Nomenclatura Comum 
do Mercosul – NCM. Quando isso ocorre, segundo as Regras Gerais para a 
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional 
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, 
no seu art. 3o, alínea “b”, os produtos misturados, as obras compostas de 
matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as 
mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho 
classificam‑se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essen‑
cial, quando for possível realizar essa determinação.
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Assim, na atividade de classificação da mercadoria, a Receita Federal do 
Brasil procurou, a todo instante, identificar o elemento de especialidade a com‑
por a mercadoria. Com base nisso, a RFB pode determinar a Nomenclatura 
Comum do Mercosul que melhor se encaixa o produto. Examinando os casos, o 
principal questionamento ventilado cinge‑se à especialidade ser definida na câ‑
mera digital ou no quadricóptero.

Em regra, a característica essencial do drone é dada pela função de cap‑
tura de imagens realizada pela câmera digital, tanto é que possuem funções 
de capturar imagens ao seguir um objeto, tirar selfies, circular ao redor de um 
objeto, transmitir imagens capturadas para o dispositivo remoto que o contro‑
la etc. A câmera do Drone, regra geral, é capaz tanto de transmitir as imagens 
de vídeo para um local exterior à câmera (SmartPhone) quanto de gravar na 
câmera, em um cartão MicroSD, as imagens fixas e animadas capturadas. 
Nesse cenário, o Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das 
Alfândegas – OMA – já decidiu no sentido de que, nessas circunstâncias, o ar‑
tigo que confere a característica essencial é a câmera, marcando o produto na 
posição 85.25. Destaque‑se que, pelo fato de o Brasil ser parte contratante do 
Sistema Harmonizado, os pareceres de classificação emitidos pela OMA são de 
cumprimento obrigatório por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e dos demais intervenientes no comércio exterior.

Quando não é possível determinar se a função principal do equipamento 
é determinada pela câmera de televisão ou pela câmera fotográfica digital ou 
de vídeo, recai a mercadoria no item 8525.80.2, mais precisamente no subi‑
tem 8525.80.29.

XX Nesse posicionamento, ver: Solução de Consulta no 98.304 – COSIT, de 22 
de outubro de 2018; Solução de Consulta no 98.305 – COSIT, de 22 de ou‑
tubro de 2018; Solução de Consulta no 98.306 – COSIT, de 22 de outubro de 
2018; Solução de Consulta no 98.307 – COSIT, de 22 de outubro de 2018; 
Solução de Consulta no 98.432 – COSIT, de 20 de dezembro de 2018; Solução 
de Consulta no 98.288 – COSIT, de 9 de julho de 2019; Solução de Consulta 
no 98.238 – COSIT, 14 de junho de 2019; Solução de Consulta no 98.146 – 
COSIT, de 15 de abril de 2019; Solução de Consulta no 98.145 – COSIT, de 
15 de abril de 2019; Solução de Consulta no 98.090 – COSIT, de 1 de mar‑
ço de 2019; Solução de Consulta no 98.547 – COSIT, de 22 de novembro de 
2019; Solução de Consulta no 98.546 – COSIT, de 22 de novembro de 2019; 

Drone
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Solução de Consulta no 98.289 – COSIT, de 9 de julho de 2019; Solução de 
Consulta no 98.540 – COSIT, de 21 de novembro de 2019; Solução de Consulta 
no 98.475 – COSIT, de 21 de outubro de 2019; Solução de Consulta no 98.476 
– COSIT, de 21 de outubro de 2019; Solução de Consulta no 98.101 – COSIT, 
de 23 de março de 2020; e Solução de Consulta no 98.125 – COSIT, de 02 
de abril de 2020.

Noutro giro, quando a câmera possui a função precípua de transmitir as ima‑
gens captadas para um dispositivo móvel exterior (usualmente, um SmartPhone), 
para que sejam visualizadas ou gravadas no referido dispositivo, estará classi‑
ficada como uma câmera de televisão, fazendo incidir o item 8525.80.1, mais 
precisamente o subitem 8525.80.19.

XX Aqui, atentar à Solução de Consulta no 98.287 – COSIT, de 9 de julho de 2019.

No sentido inverso, há a corrente que entende que, a despeito do proces‑
sador de imagens integrado ser importante para garantir a alta qualidade das 
imagens captadas, o papel do quadricóptero teleguiado mostra‑se fundamen‑
tal para o propósito da mercadoria. Em outras palavras, é ele que confere ao 
conjunto a sua característica essencial. Nas hipóteses em que a RFB enten‑
deu que o próprio Drone constitui o elemento de especialidade da mercadoria, 
a classificação do produto recaiu na posição 88.02, dentro do código NCM 
8802.11.00. Muito importante ressaltar, contudo, que esse posicionamen‑
to só foi adotado nos casos em que o quadricóptero, apesar de ser concebido 
para ser conectado a uma câmera de alta definição capaz de captar imagens 
aéreas, tal câmera não acompanhava o produto. Na forma como as mercado‑
rias eram apresentadas, o drone dispunha apenas de uma câmera embutida 
mais simples, do tipo FPV (first person view), própria para fornecer a neces‑
sária orientação de voo ao piloto. Embora fundamental, a câmera FPV não 
apresentava uma função independente da função de voo desempenhada pelo 
helicóptero e, portanto, não mereceu consideração para a classificação do qua‑
dricóptero como um todo.

XX Nesse sentido, observar: Solução de Consulta no 98.439 – COSIT, de 7 de 
outubro de 2019; Solução de Consulta no 98.440 – COSIT, de 7 de outubro 
de 2019, Solução de Consulta no 98.441 – COSIT, de 7 de outubro de 2019; 
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Solução de Consulta no 98.442 – COSIT, de 7 de outubro de 2019; Solução de 
Consulta no 98.003 – COSIT, de 17 de janeiro de 2020; e Solução de Consulta 
no 98.003 – COSIT, de 17 de janeiro de 2020.

Há o caso do Drone ser visto, no entanto, como “brinquedo”, merecen‑
do tal classificação de mercadoria. Isso ocorre quando o quadricóptero não é 
apto a transportar pessoas ou coisas; não possui câmera nem recursos eletrô‑
nicos mais elaborados como GPS, sensor de proximidade para evitar colisões, 
função de retorno automático ao local de partida; possui baixo peso (36 g), 
baixo alcance (30 metros) e pouca autonomia (7 minutos); e é destinado à 
diversão e entretenimento do usuário, ou seja, possui manifestamente ca‑
racterísticas de brinquedo. Desta forma, classifica‑se, por aplicação da RGI 
1, na posição 95.03, no item residual 9503.00.9. Por conter motor elétri‑
co, o produto em questão classifica‑se, por aplicação da RGC 1 no código 
9503.00.97 da NCM.

XX Nesse passo, verificar a Solução de Consulta no 98.548 – COSIT, de 22 de 
novembro de 2019.

Numa outra circunstância específica, destaca‑se o denominado “Drone 
agrícola”, aquele especializado em pulverização agrícola. Pode‑se considerar 
que se trata de uma obra composta por dois equipamentos com finalidades 
distintas e complementares: o veículo aéreo com todos os componentes ne‑
cessários ao voo controlado e seguro, e o sistema pulverizador de produtos 
com reservatório, aspersores e demais elementos necessários para o exercício 
dessa função. Mesmo quando houver uma câmera em primeira pessoa, esta 
será utilizada única e exclusivamente para o controle do veículo aéreo, estan‑
do, portanto, intrinsecamente relacionada ao funcionamento deste e não para 
a tomada de imagens para transmissão ao vivo ou para arquivamento, logo 
não deverá ser considerada como um equipamento à parte. Dentre as suas 
duas funções a serem consideradas (transporte e pulverização agrícola), no‑
ta‑se que o deslocamento aéreo, embora torne a pulverização mais eficiente, 
não é a razão de ser do quadricóptero, que é concebido primordialmente para 
espalhar produtos nas plantações. Dessa forma, entende‑se que é o equipa‑
mento pulverizador que dá a característica essencial ao conjunto. Assim, o 

Drone
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drone agrícola será considerado dentro da classificação de “Máquinas e apare‑
lhos de uso agrícola”, incluídos na posição 84.24, código NCM 8424.49.00.

XX Nessa linha de raciocínio, destacamos: Solução de Consulta no 98.645 – 
COSIT, de 30 de dezembro de 2019; Solução de Consulta no 98.644 – COSIT, 
de 30 de dezembro de 2019; Solução de Consulta no 98.643 – COSIT, de 30 
de dezembro de 2019; e Solução de Consulta no 98.642 – COSIT, de 30 de de‑
zembro de 2019.



Internet das coisas

“I live for the day when my microwave talks to my fridge, and they 

then call my car and tell it what to pick up on the way home.”

David McCall, Vice President of Innovation at QTS Data Centers
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1.1. Sumário executivo

A Internet das Coisas (ou, Internet of Things – IoT) apresenta‑se como um 
conceito abstrato, pelo qual pretende‑se designar a crescente interligação dos 
objetos do dia a dia à internet. Isso não impede, contudo, que ela gere efeitos 
no campo tributário. Nesse sentido, destaca‑se que a Internet das Coisas se en‑
contra inserta no Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística.

benefício TribuTário

XX Dedutibilidade das despesas do setor automobilístico em face do IRPJ e 
do CSLL, limitado a 30% dos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento 
em Internet das Coisas.

Os objetos corpóreos que compõem a Internet das Coisas são propriamen‑
te sujeitos à tributação. Nas linhas abaixo, compila‑se o tratamento tributário 
voltado aos itens situados dentro do escopo do IoT:

TribuTação (sem considerar desonerações por legislação esparsa)

XX Computadores e artigos de computação

X| Miniprocessador: Código NCM 8542.31.20, sujeito a 2% de IPI.

X| Computador modular: Código NCM 8471.50.90, sujeito a 15% de IPI.

X| Notebook: Código NCM 8473.30.99, sujeito a 10% de IPI.

X| Carregador de notebook: Código NCM 8504.40.21, sujeito a 5% de IPI.

X| Placa‑mãe: Código NCM 8473.30.41, sujeito a 15% de IPI.

XX Impressora 3D

X| Plástico: Código NCM 8477.80.90, sujeito a 0% de IPI.

X| Papel: Código NCM 8441.80.00, sujeito a 0% de IPI.

X| Cerâmica: Código NCM: 8474.80.90, sujeito a 0% de IPI.

X| Lucro presumido: A atividade de industrialização sujeita‑se à aplica‑
ção do percentual de 8% na apuração da base de cálculo do IRPJ e 
de 12% na apuração da base de cálculo da CSLL. Se, contudo, for 
uma atividade encomendada, o percentual passa para 32% na apu‑
ração da base de cálculo do IRPJ e de CSLL.
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XX Smart Card

X| Circuitos integrados eletrônicos: Código NCM 8542.31.90, sujeito 
a 2% de IPI.

X| Circuito impresso: Código NCM 8534.00.20, sujeito a 10% de IPI.

XX SmartPhone

X| Geral: Código NCM 8517.12.31, sujeito a 15% de IPI.

X| Tela de cristal líquido (LCD): Código NCM 8517.70.99, sujeito a 
10% de IPI;

X| Haste de selfie: Código NCM 9620.00.00, sujeito a 15% de IPI.

XX Smart TV

X| Chromecast: Código NCM 8517.62.99, sujeito a 20% de IPI.

XX SmartWatch

X| Frequência inferior a 15 GHz: Código NCM 8517.62.77, sujeito a 
15% de IPI.

X| Frequência inferior a 15 GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a 
34 Mbits/s: Código NCM 8517.62.72, sujeito a 15% de IPI.

X| Desportivo: Código NCM 9102.12.20, sujeito a 20% de IPI.

1.2. Considerações iniciais

O termo Internet das Coisas (ou, Internet of Things – IoT) refere‑se à cone‑
xão de um número cada vez maior de dispositivos e objetos à Internet. Partindo 
da definição da OCDE, a IoT:93

[...] inclui todos os dispositivos e objetos cujo estado pode ser alterado 

via Internet, com ou sem o envolvimento ativo de indivíduos. Embora os 

objetos conectados possam exigir o envolvimento de dispositivos conside‑

rados parte da “Internet tradicional”, esta definição exclui laptops, tablets e 

Smart Phones já considerados nas atuais métricas de banda larga da OCDE.

93 Tradução livre do original: “The Internet of Things includes all devices and objects whose sta‑
te can be altered via the Internet, with or without the active involvement of individuals. While 
connected objects may require the involvement of devices considered part of the “traditional 
Internet”, this definition excludes laptops, tablets and smartphones already accounted for in 
current OECD broadband metrics”. OECD. IoT measurement and applications. OECD Digital 
Economy Papers. Paris, n. 271, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1787/35209dbf‑en. 

https://doi.org/10.1787/35209dbf-en
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Observando o cenário brasileiro, em termos de definição da Internet das 
Coisas, o Decreto no 9.854, de 25 de junho de 2019, a conceitua como uma 
infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado, com ca‑
pacidades de conexão física ou virtual de coisas com dispositivos baseados em 
tecnologias da informação e comunicação existentes e nas suas evoluções, com 
interoperabilidade.

A Solução de Consulta no 98.214 – COSIT, de 29 de maio de 2019, por 
sua vez, vale‑se de um conceito mais detalhista:

Em outras palavras, a internet das coisas nada mais é que uma rede de 

objetos físicos (veículos, prédios e outros dotados de tecnologia embarca‑

da, sensores e conexão com a rede) capaz de coletar e transmitir dados. 

É uma extensão da internet atual que possibilita que objetos do dia a 

dia (quaisquer que sejam, mas com capacidade computacional e de co‑

municação) se conectem à Internet. A conexão com a rede mundial de 

computadores possibilita, em primeiro lugar, controlar remotamente os 

objetos e, em segundo lugar, que os próprios objetos sejam acessados 

como provedores de serviços.

Vale apontar que, para os efeitos do presente estudo, a definição mais abran‑
gente dada pelo ordenamento jurídico brasileiro será empregada, afastando‑se 
do conceito providenciado pela OCDE, de forma que SmartPhones e laptops, 
por exemplo, estarão contemplados sob a égide da Internet das Coisas.

A despeito da conceituação, avalia‑se que o impacto da Internet das Coisas 
no mundo moderno segue na mesma sequência da convergência das redes fixas 
e móveis, e entre as telecomunicações e a radiodifusão, sendo a IoT o próximo 
passo em termos de Tecnologias da Informação e da Comunicação (ou Information 
and Communication Technology – ICT). Espera‑se que a IoT cresça exponencial‑
mente, conectando muitos bilhões de dispositivos em um tempo relativamente 
curto. Dispositivos IoT relacionados ao gerenciamento de energia, segurança, 
entretenimento, transporte, saúde, manufatura e outras atividades estarão pre‑
sentes em muitas residências e locais de trabalho.94

Por isso, para que a IoT possa manter a sua promessa de contribuição subs‑
tancial para a inovação, crescimento e prosperidade social, faz‑se necessário aos 

94 OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring the digital transforma‑
tion: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 108. Disponível em: https://
doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.
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formuladores de políticas e outras partes interessadas envidarem esforços cole‑
tivos para trabalharem essa nova tecnologia emergente de modo que os países 
possam aproveitar plenamente de seus benefícios.95 Nessa toada, uma questão 
fundamental que deverá ser priorizada cinge‑se à correta medição dos elemen‑
tos que compõem a IoT e que se demonstram como ferramentas importantes 
a todos os imediatamente interessados na formulação de políticas em torno de 
urbanização, privacidade e segurança.96

Para ilustrar melhor o raciocínio, toma‑se como referência o caso de veí‑
culos totalmente automatizados. Para que o agente político municipal possa 
melhor administrar o ingresso dos carros sem motoristas nos espaços altamente 
urbanizados, tomando cuidado para evitar acidentes, torna‑se imprescindível 
quantificar quantas unidades automotivas estarão conectadas à rede, para, 
com efeito, se entender a verdadeira demanda pela infraestrutura de internet 
a ser instalada na região, de forma que se possa dar conta do grande fluxo 
de dados.97

Além de informações sobre o crescimento da demanda por infraestru‑
turas de comunicação, a medição do impacto da IoT na economia torna‑se 
crítica quando abordado o aspecto da produtividade, do PIB e do crescimento 
socioeconômico de um país. Nesse sentido, é interessante observar o ex‑
perimento já realizado nos Estados Unidos, onde o US Bureau of Economic 
Analysis (BEA), que se esforçou para medir a influência da economia digital 
no PIB dos EUA, fracassou em incluir na análise o componente IoT, apesar de 
sua importância, dada a inerente dificuldade de medição e complexidade de 
alocar o componente “digital” dos dispositivos conectados ao contabilizar o  
valor adicionado.98

Para que se proceda à correta aferição da IoT, a OCDE desenvolveu, em 
linha com o que tem sido debatido em diversos países, a exemplo da França, 
Japão, Coreia e Portugal, bem como por agentes econômicos inseridos na se‑
ara das ICTs, uma estrutura (taxonomia) com uma divisão em categorias, dado 
que diferentes tipos de dispositivos conectados terão diferentes requisitos de 

95 OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring the digital transforma‑
tion: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 108. Disponível em: https://
doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.

96 Ibidem.

97 Ibidem.

98 Ibidem.
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rede. Com efeito, aplicativos IoTs críticos, como cirurgia remota e veículos 
automatizados, exigem conectividade de alta confiabilidade e baixa latência 
(atraso mínimo na otimização do computador), enquanto os sensores usados 
para alguns aplicativos agrícolas podem ser menos sensíveis à latência ou ve‑
locidades de rede.99

IoT
(Excluding laptops
and smartphones) Short Range IoT

Devices using Wi-Fi,
Bluetooth and Zigbee

with a typical range up
to 100 meters

Wide Area IoT
Cellular and LPWAN

Critical IoT applications
(e.g. industrial applications,

and automated vehicles)

Massive M2M
communications

(e.g. smart buildings, transport
logistics, fleet management, smart

meters and agriculture sensors)

FIGura 4 Taxonomia da OCDE para fins de medição de Internet das Coisas
Fonte: OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring  

the digital transformation: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019.  
p. 109. Disponível em: https://doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.

Além da questão da medição da IoT, o debate no cenário político quanto à 
difusão de dispositivos habilitados para IoT pauta‑se pelo estudo da inserção de 
tais ICTs no cotidiano das pessoas físicas e jurídicas. Nesse contexto, o interes‑
se tem se concentrado principalmente no uso de eletrodomésticos inteligentes, 
bem como dispositivos portáteis. Cabe mencionar, por exemplo, o impacto ge‑
rado na vida dos usuários que, muitas vezes, sequer sabem que seus aparelhos 
estão conectados à internet, fazendo captura dos seus dados. Noutro giro, em 
termos empresariais, vale o estudo do uso de tecnologias e aplicativos relaciona‑
dos à IoT, analisando sua difusão em empresas de diferentes tamanhos e setores, 
bem como o impacto conjunto da IoT e das práticas de negócios nas empresas 
de inovação e desempenho.100

99 OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring the digital transforma‑
tion: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 108. Disponível em: https://
doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.

100 Ibidem, p. 109.
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1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária fede‑
ral brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados adminis‑
trativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas foram 
realizadas nos sites do Planalto,101 da SRFB102 e do CARF.103 Em paralelo, foram 
utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especializada e de 
operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas buscas foram:

 i) Internet das Coisas;
 ii) IoT;
 iii) SmartWatch;
 iv) Smart TV;
 v) SmartPhone;
 vi) Impressora 3D;
 vii) Inteligente; e
 viii) Smart

Ano Tipo ATo TemA AssunTo TribuTo Link

20
20

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98008

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107219

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98007

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108308

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98006

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108307

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98005

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107216

continua

101 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

102 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

103 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107219
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107219
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107219
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107219
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108308
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108308
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108308
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108308
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108307
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108307
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108307
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108307
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107216
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107216
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107216
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107216


TribuTação da Economia digiTal na EsfEra fEdEral | Volume 184 

Ano Tipo ATo TemA AssunTo TribuTo Link

20
20

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98028

Instrumento 
odontológico

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107550

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98097

Thin Client Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108328

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98025

SmartPhone Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107236

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98089

Smart TV Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108321

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98013

Smart TV Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=107224

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98613

Caixa 
de som 

inteligente

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=106200

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98612

Caixa 
de som 

inteligente

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=106199

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98158

Caixa 
de som 

inteligente

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=109518

DECRETO no 10.222,  
de 5 de 

fevereiro  
de 2020

– Aprova a 
Estratégia 

Nacional de 
Segurança 
Cibernética

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

ato2019‑2022/2020/decreto/
D10222.htm
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Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98448

Smart TV Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104471

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98214

Internet  
das Coisas

Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=101468

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107550
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107550
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107550
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107550
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108328
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108328
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108328
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108328
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107236
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107236
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107236
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107236
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106200
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106200
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106200
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106200
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106199
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106199
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106199
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106199
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109518
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109518
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109518
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109518
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104471
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104471
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104471
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104471
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101468
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101468
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101468
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101468
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Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98104

Computador 
Modular

Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=108334

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98385

SmartPhone Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104045

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98317

SmartPhone Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102637

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 97

Impressora 
3D

Base de 
cálculo

IRPJ 
CSLL 
IPI

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99736

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98561

SmartWatch Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105711

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98542

SmartWatch Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105697

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98081

SmartWatch Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99349

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98080

SmartWatch Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99348

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98079

SmartWatch Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99347

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98078

SmartWatch Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99346

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98077

SmartWatch Classificação 
de 

mercadorias

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99344

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108334
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104045
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104045
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104045
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104045
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102637
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102637
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102637
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102637
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105711
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105711
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105711
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105711
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105697
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105697
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105697
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105697
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99348
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99348
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99348
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99348
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99347
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99347
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99347
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99347
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99346
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99346
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99346
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99346
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99344
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99344
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99344
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99344
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20
19

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98555

Impressora 
3D

Classificação 
de mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105708

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98020

Token 
criptográfico

Classificação 
de mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=98700

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98076

SmartGlass Classificação 
de mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99343

Decreto no 9.854,  
de 25 de 

junho  
de 2019

– Institui o Plano 
Nacional de 
Internet das 

Coisas

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2019‑2022/2019/Decreto/
D9854.htm

20
18

Decreto no 9.557,  
de 8 de 

novembro 
de 2018

– Incentivo 
Tributário

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2015‑2018/2018/Decreto/
D9557.htm

Decreto no 9.319, 
de 21 de 
março  

de 2018

– Institui o 
Sistema 

Nacional para a 
Transformação 

Digital

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2015‑2018/2018/Decreto/
D9319.htm

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98169

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=93506

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98418

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=97502

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98417

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=97501

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98416

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=97500

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98139

Termômetro 
Inteligente

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=92943

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105708
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105708
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105708
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105708
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98700
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98700
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98700
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98700
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99343
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99343
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99343
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99343
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9854.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9854.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9854.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9854.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93506
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93506
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93506
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93506
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97502
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97502
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97502
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97502
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97501
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97501
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97501
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97501
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97500
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97500
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97500
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97500
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92943
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92943
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92943
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92943
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Ano Tipo ATo TemA AssunTo TribuTo Link
20

18

Solução de 
Divergência

COSIT 
no 98007

Notebook Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=91432

Solução de 
Divergência

COSIT 
no 98019

SmartPhone Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96873

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98389

SmartPhone Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=97303

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98260

Smart Card Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=95448

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98003

Smart Card Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=91427

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 161

SmartPhone Redução de 
alíquota

PIS/ 
PASEP‑ 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=95272

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 66

Programa 
de inclusão 

social

Redução de 
alíquota

PIS/
PASEP‑ 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=93055

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 22

Programa 
de inclusão 

social

Lucro 
presumido – 
Redução de 

alíquota

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=91122

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98378

SmartWatch Classificação 
de mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=97088

20
17

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98369

Impressora 
3D

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86238

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98368

Impressora 
3D

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86237

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91432
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91432
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91432
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91432
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96873
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96873
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96873
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96873
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97303
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97303
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97303
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97303
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95448
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95448
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95448
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95448
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95448
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91427
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91427
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91427
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91427
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95272
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95272
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95272
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95272
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93055
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93055
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93055
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93055
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91122
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91122
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91122
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91122
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97088
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97088
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97088
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97088
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86238
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86238
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86238
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86238
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86237
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86237
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86237
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86237
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Ano Tipo ATo TemA AssunTo TribuTo Link

20
17

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98356

Impressora 
3D

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86024

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98381

Smart Card Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86367

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98507

SmartPhone 
– haste de 

ferro

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=88490

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98406

SmartPhone Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86949

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98225

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84270

Solução de 
Consulta

COANA 
no 75

SmartWatch Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81817

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98181

Smart TV Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83531

Solução de 
Divergência

COSIT 
no 27

Programa 
de inclusão 

social

Redução de 
alíquota

PIS/ 
PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=103986

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 333

Programa 
de inclusão 

social

Redução de 
alíquota

PIS/
PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84807

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 285

Programa 
de inclusão 

social

Lucro 
presumido – 
redução de 

alíquota

PIS/
PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83927

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 564

Programa 
de inclusão 

social

Redução de 
alíquota

PIS/
PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=88902

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86024
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86024
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86024
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86024
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86367
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86367
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86367
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86367
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88490
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88490
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88490
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88490
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86949
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86949
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86949
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86949
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84270
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84270
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84270
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84270
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81817
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81817
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81817
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81817
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83531
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83531
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83531
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83531
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103986
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103986
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103986
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103986
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84807
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84807
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84807
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84807
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83927
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83927
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83927
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83927
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88902
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88902
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88902
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88902
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88902
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Ano Tipo ATo TemA AssunTo TribuTo Link
20

17

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 396

SmartPhone Redução de 
alíquota

PIS/
PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=86140

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98240

Impressora 
3D

Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=84765

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98098

Placa‑mãe Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?v
isao=anotado&idAto=82381

20
16

Solução de 
Consulta

COANA 
no 243

GoPro Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=80666

20
15

Solução de 
Consulta

DIANA/
SRRF06 
no 6022

SmartPhone Redução de 
alíquota

PIS/
PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=64397

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 53

Programa 
de inclusão 

social

Redução de 
alíquota

IRPJ http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?v
isao=anotado&idAto=61773

20
14

Solução de 
Consulta

DIANA/
SRRF06 

No 6

SmartPhone Classificação 
de 

mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=51396

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 308

Programa 
de inclusão 

social

Redução de 
alíquota – 

Utilização de 
crédito

PIS/
PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=58024

20
13

Solução de 
Consulta

DIANA/ 
SRRF07 
no 97

SmartPhone Classificação 
de mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?v
isao=anotado&idAto=48643

Solução de 
Consulta

DIANA/ 
SRRF07 
no 76

SmartPhone Classificação 
de mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?v
isao=anotado&idAto=47120

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84765
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1.4. análise dos resultados encontrados

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que, junto ao CARF, não foram encontra‑
dos resultados pertinentes. Partindo para a análise dos achados colhidos junto 
ao Planalto, destaca‑se que a Internet das Coisas se encontra mencionada no 
Decreto no 9.319, de 21 de março de 2018, o qual instituiu a estrutura de go‑
vernança para a implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação 
Digital. Com efeito, o Governo Brasileiro reconhece o potencial transformador 
das aplicações da Internet das Coisas, de modo que devem ser estabelecidos 
ações e incentivos destinados à contínua evolução e disseminação dos disposi‑
tivos e das tecnologias digitais associadas.

Em caráter similar, no âmbito da Segurança Cibernética, constituído pelo 
Decreto no 10.222, de 5 de fevereiro de 2020, o Governo Brasileiro ressalta o 
processo de preparação que o país atravessa rumo à nova economia digital, pu‑
xado pelo forte impacto de variadas tecnologias, como a Internet das Coisas. 
Assim, para prover sustentação a esse processo, fazem‑se necessárias ações que 
permitam sua viabilização de forma segura e resiliente. De igual maneira, ante 
o combate ao crime cibernético, entende o Governo que o Brasil deve buscar o 
engajamento internacional, pela participação em iniciativas de estruturação nor‑
mativa futura, como as relativas à criação de padrões que guiarão a segurança 
em tecnologias emergentes, caso da Internet das Coisas.

Mais interessante em termos de regulamentação da IoT, é o Decreto no 9.854, 
de 25 de junho de 2019, o qual instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas 
e dispôs sobre a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de 
Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina e Internet das Coisas. Tal Plano 
pauta‑se pela finalidade de implementar e desenvolver a Internet das Coisas no 
País, com base na livre concorrência e na livre circulação de dados, observa‑
das as diretrizes de segurança da informação e de proteção de dados pessoais.

A Internet das Coisas também está inserida no Programa Rota 2030, o qual 
tem por objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, a ino‑
vação, a segurança veicular, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética 
e a qualidade de automóveis, caminhões, ônibus, chassis com motor e autopeças. 
Para tanto, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real e habilitada ao Programa 
poderá deduzir do IRPJ e do CSLL devidos o valor correspondente à aplicação 
da alíquota e do adicional do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da 
alíquota da CSLL sobre até 30% (trinta por cento) dos dispêndios realizados no 
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País, no próprio período de apuração, classificáveis como despesas operacio‑
nais pela legislação e aplicados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento.

No que tange aos achados colhidos junto à Receita Federal do Brasil, cum‑
pre destacar que a imensa maioria das Soluções de Consulta publicadas pela 
Autoridade Tributária versam sobre a Classificação de Mercadorias, embora pos‑
sam ser encontradas algumas orientações que tratem, por exemplo, da base de 
cálculo de alguns tributos. Nesse passo, dados os inúmeros resultados e os vas‑
tos temas abrangidos pela Internet das Coisas, a presente análise dos resultados 
encontrados será dividida em subtópicos:

1.4.1. Computadores e artigos de computação

A Solução de Consulta no 98.214 – COSIT, de 29 de maio de 2019, obser‑
vou um microprocessador, a ser montado em uma placa de circuito impresso 
utilizado em telefones celulares inteligentes e outros dispositivos que pertencem 
ao universo da Internet das Coisas (IoT), para desempenhar funções, além de 
processador, como Bluetooth Low Energy (BLE), Wi‑Fi, celular (LTE, 4G, 3G), 
câmera, display maior, alto‑falantes, fones de ouvido etc. Tal microprocessador 
é comercialmente denominado System in a Package.

Diante desse produto, a RFB entendeu que a mercadoria em consulta en‑
quadra‑se perfeitamente nos textos da Nota 9 b) do Capítulo 85 e no texto da 
posição 85.42 (“Circuitos integrados eletrônicos”). Por ser um microprocessador, 
encontra‑se na subposição 8542.31. No desdobramento regional, a mercadoria 
melhor se apresenta como um processador próprio para montagem em superfí‑
cie, ou seja, inserto no código 8542.31.20.

Ainda no campo dos artigos de computação, pode ser destacada a Solução 
de Consulta no 98.104 – COSIT, de 25 de março de 2020, que estudou a clas‑
sificação fiscal da mercadoria denominada “computador modular”, o qual se 
apresenta como uma máquina automática para processamento de dados, sob 
a forma de placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados. 
No caso em tela, a placa sob consulta é voltada para o processamento de da‑
dos em dispositivos eletrônicos para agricultura de precisão, em atividades que 
necessitam de georreferenciamento e monitoramento de cultivo agrícola.

Para a RFB, conforme a Nota 2, alínea “a”, da Seção XVI, das Notas 
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), se a mercadoria estiver compre‑
endida em qualquer das posições dos Capítulos 84 ou 85, nesta posição ela 
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será classificada, qualquer que seja sua destinação. Assim, por ser unidade de 
processamento de máquina automática para processamento de dados da posi‑
ção 84.71, a mercadoria aí se classifica literalmente por ordem da RGI 1, e não 
pode ser incluída na posição 84.73.

A posição 84.71 divide‑se em subposições de primeiro nível. Visto que o 
produto não possui unidades de entrada e de saída, tampouco se apresenta 
sob a forma de sistema, a mercadoria consultada é incluída na subposição de 
primeiro nível 8471.50. No desdobramento regional, como a unidade de pro‑
cessamento sob consulta é de pequena capacidade e não possui capacidade de 
instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 
8471.70, classifica‑se no item residual 8471.50.90.

Há também orientação da RFB para os notebooks e os seus acessórios, 
nomeadamente os cabos de carregamento. No caso em concreto, na Solução 
de Divergência no 98.007 – COSIT, de 11 de abril de 2018, a Receita foi insta‑
da a se manifestar sobre uma máquina automática de processamento de dados 
portátil (notebook), constituído por gabinete inferior com placa‑mãe instalada, 
microventilador, bateria de lítio, dissipador de calor e CD com software, ainda 
não possuindo as características essenciais da máquina completa. Acompanha 
o conjunto uma fonte de alimentação portátil, comercialmente denominada “car‑
regador para notebook”. As demais partes para montar o notebook completo, 
tais como processador, memória RAM, drivers, disco rígido, display e teclado, 
não compõem a mercadoria.

Na apreciação da divergência, apesar da Solução de Consulta ter classificado 
o produto na posição 84.71, como notebook incompleto, por entender que nele 
estão presentes características essenciais de uma máquina automática para proces‑
samento de dados, apontou a RFB, na Solução de Divergência, que a mercadoria 
não poderia ser considerada como uma máquina automática para processamento 
de dados, isto porque ela não atenderia aos requisitos levantados na Nota 5 A) do 
Capítulo 84, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).

Deste modo, o conjunto de partes, acondicionado em embalagem única, 
constituído por gabinete inferior com placa‑mãe instalada, microventilador, ba‑
teria de lítio, dissipador de calor e CD com software, deve ser classificado como 
parte da máquina à qual se destinam. A fonte de alimentação, todavia, não vai 
constituir um corpo único com a máquina a ser montada, devendo seguir sua 
própria classificação.
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Ao primeiro grupo, parte de máquina automática para processamento de da‑
dos portátil, a mercadoria classifica‑se, por aplicação da Nota 2 b), na posição 
84.73 (“Partes e acessórios [exceto estojos, capas e semelhantes] reconhecíveis 
como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas ou aparelhos das po‑
sições 84.70 a 84.72”). A posição se desdobra em subcategorias, devendo o 
produto ser classificado na subposição 8473.30. Dentro da subposição, a mer‑
cadoria recai no subitem residual 8473.30.99.

Por sua vez, o “carregador para notebook” trata‑se, efetivamente, de um 
conversor elétrico estático, que fornece a energia estabilizada para carregar a 
bateria interna. Dito isto, a classificação da fonte de alimentação dá‑se na po‑
sição 85.04, que abrange os transformadores elétricos, conversores elétricos 
estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de autoindução. 
Reiterando o fato de a fonte de alimentação ser um conversor estático, classifi‑
ca‑se na subposição 8504.40. Por fim, dentro dos desdobramentos regionais em 
nível de item, o “carregador de notebook” classifica‑se no código 8504.40.21.

Para finalizar os artigos de computação, a RFB exarou orientação quanto 
à classificação fiscal da placa‑mãe, entendida como placa de circuito impresso 
com componentes elétricos e eletrônicos, própria para interconectar os compo‑
nentes que formam uma máquina automática para processamento de dados. No 
caso, a Solução de Consulta no 98.098 – COSIT, de 19 de abril de 2017, apu‑
rou que a finalidade da placa apresentada era compor parte de uma máquina 
automática de processamento de dados denominada tablet. Como estes produ‑
tos situam‑se na posição 84.71, a mercadoria objeto da Solução, a princípio, 
também estará inserida na mesma posição.

Entretanto, conforme especificado pela Nota 2 da Seção XVI das Notas 
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), estarão categorizadas na posição 
84.73 as partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para 
uma máquina ou aparelho determinado, ou para várias máquinas ou aparelhos, 
de escritório das posições 84.69 a 84.72. Portanto, como o produto em questão 
é parte de um tablet que, por sua vez, é uma máquina automática de processa‑
mento de dados abarcada pela posição 84.71, a placa pertence à posição 84.73.

A sua subposição deverá ser entendida como a 8473.30. Em termos de 
desdobramento regional, por ser o produto perfeitamente encaixado no conceito 
de placa‑mãe (motherboard) que é, basicamente, uma placa de circuito impres‑
so responsável por fazer a interconexão entre os componentes necessários ao 
funcionamento do computador, classificando‑se no código NCM 8473.30.41.
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1.4.2. Impressora 3D

A começar pelo tema da Impressora 3D, cabe apontar que os primeiros re‑
sultados começaram a aparecer em 2017, sendo o primeiro achado a Solução 
de Consulta no 98.240 – COSIT, de 6 de julho de 2017, que tratou da classi‑
ficação da mercadoria. Nesta, entendeu‑se que, apesar do nome (Impressora 
3D), o produto nada tem de comum com os aparelhos da posição 84.43, quais 
sejam, as máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipo‑
gráficos, clichês, blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 
8442; máquinas de impressão de jato de tinta; máquinas e aparelhos auxiliares, 
construídos exclusivamente para máquinas de impressão, para desenrolamento, 
transporte ou tratamento posterior das folhas ou bandas de papel e suas partes.

Em verdade, a Impressora 3D é um aparelho para a fabricação de produtos 
em matéria plástica. No caso analisado, dotada de tecnologia tipo FDM (fused 
deposition modeling), a tal impressora permite a fabricação de objetos por de‑
pósitos sucessivos de um filamento termoplástico derretido e expelido pelo bico 
extrusor até formar um objeto tridimensional. O procedimento de “impressão”, 
portanto, subsume‑se em um computador que faz a leitura de modelos em três 
dimensões, criados por meio de digitalização ou de softwares de modelagem, 
e envia a partir desse referencial instruções para a impressora, a qual, por sua 
vez, aquece a matéria‑prima e começa a depositar camada a camada de fila‑
mentos, em uma pilha muito fina, até formar o produto desejado. O tempo de 
“impressão” pode levar de minutos a poucas horas.

Pelo exposto, aos olhos da RFB, a “impressora 3D” mais se assemelha, por‑
tanto, aos aparelhos para a fabricação de produtos de plástico, citados no texto 
da posição 84.77 (“Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos 
ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem com‑
preendidos em outras posições deste Capítulo”).

Neste contexto, a Solução de Consulta compreendeu não se encontrar cor‑
reta a classificação fiscal da subposição de primeiro nível 8477.5 – Outras 
máquinas e aparelhos para moldar ou dar forma. Isto porque o produto em ques‑
tão não se presta a moldar ou dar forma a algo que já está constituído, mas 
sim a criar/fabricar um produto qualquer em matéria termoplástica. Destarte, 
concluiu que a sua classificação em nível de subposição há que ser no código 
residual 8477.80 (“Outras máquinas e aparelhos”), pois as subposições prece‑
dentes não se lhe aplicam. Pelo mesmo motivo, o produto é classificado no item 
8477.80.90 (“Outras”), uma vez que a subposição precedente 8477.80.10 trata 
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das máquinas de unir lâminas de borracha entre si ou com tecidos com borra‑
cha, para fabricação de pneumáticos.

Aplicaram a mesma classificação fiscal as Soluções de Consulta no 98.368 
e no 98.369 – COSIT, ambas de 12 de setembro de 2017. Há duas outras 
Soluções de Consulta, contudo, que apontam classificações fiscais divergentes 
da Solução de Consulta no 98.240/2017. Isso se deve ao fato de que os apare‑
lhos consultados trabalhavam com matérias‑primas diferentes.

A Solução de Consulta no 98356 – COSIT, de 30 de agosto de 2017, in‑
seriu a Impressora 3D no Código NCM 8441.80.00, mas na medida em que 
o produto analisado produzia protótipos de papel encolado, monocromáticos, a 
partir de desenhos assistidos por programas de computador.

Em um sentido semelhante, a Solução de Consulta no 98.555 – COSIT, 
de 28 de novembro de 2019, classificou a Impressora 3D no Código NCM: 
8474.80.90, mas na instância em que o aparelho era destinado à fabricação 
de produtos em matéria cerâmica.

Avançando em outros temas além da classificação de mercadorias, resul‑
tou em um achado, a Solução de Consulta no 97 – COSIT, de 25 de março de 
2019, a qual, para os fins da pesquisa, tratou do processo de impressão 3D à 
luz do IPI e dos percentuais de presunção para fins de determinação da base de 
cálculo no regime do Lucro Presumido, em termos de IRPJ e de CSLL.

Para responder aos questionamentos levantados, a RFB relembrou que, de 
acordo com os arts. 15 e 20, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
para as atividades industriais, o percentual a ser aplicado na apuração da base 
de cálculo do IRPJ e CSLL é de 8% e 12%, respectivamente; se, contudo, a ati‑
vidade for de prestação de serviços, esse percentual será de 32%.

Com efeito, para entender a natureza da atividade exercida (industrialização 
ou prestação de serviço), segundo o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 26, 
de 25 de abril de 2008, há de se ter em mente o Regulamento do Imposto de 
Produtos Industrializados (RIPI). Neste escopo, por ser a impressora 3D nada mais 
do que uma máquina para fabricação de objetos, utilizando como matéria‑prima 
cartuchos de filamentos, próprios dessa tecnologia, a atividade de impressão em 
3D deve ser considerada uma atividade industrial, pois, ao manejar matéria‑prima 
ou produto intermediário, obtém‑se espécie nova. Essa operação ajusta‑se perfei‑
tamente ao conceito de industrialização na modalidade de “transformação”, na 
definição do inciso I, do artigo 4o, do RIPI/2010. Portanto, o estabelecimento que 
executar essa operação, desde que resulte em produto tributado, é considerado 
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contribuinte do IPI, devendo submetê‑lo à incidência do imposto quando da saída 
de seu estabelecimento, recebendo o mesmo tratamento quando o contribuinte 
promover, ele próprio, a importação de produtos estrangeiros.

Por ser uma atividade de industrialização, sujeita‑se à aplicação do per‑
centual de 8% na apuração da base de cálculo do IRPJ e de 12% na apuração 
da base de cálculo da CSLL na sistemática do Lucro Presumido. Se, contudo, 
essa atividade for realizada por encomenda direta do consumidor ou usuário, 
na residência do preparador ou em oficina, desde que preponderante o trabalho 
profissional, o percentual a ser aplicado é de 32% tanto na apuração da base 
de cálculo do IRPJ quanto da CSLL.

1.4.3. Smart Card

O primeiro achado sobre o assunto está na Solução de Consulta no 98.381 
– COSIT, de 14 de setembro de 2017. Nesta, a RFB analisou um “módulo mi‑
crochip para cartão Smart Card”, apresentando a mercadoria como sendo um 
circuito integrado eletrônico monolítico controlador, contendo microprocessador, 
memórias e outros componentes do tipo utilizado em Cartão Inteligente.

De início, existem duas posições da NCM passíveis de abarcar o “Chip para 
Cartão Inteligente”: a posição 85.23 em que estão literalmente enquadrados 
os “Cartões Inteligentes” (Smart Cards) e a posição 85.42 que compreende os 
“Circuitos integrados eletrônicos”. Trazendo as definições da NESH, tem‑se que 
os cartões inteligentes estão definidos na Nota 5 b) do Capítulo 85:

[...] entende‑se por cartões inteligentes (Smart Cards) os cartões que com‑

portem, embebidos na massa, um ou mais circuitos integrados eletrônicos 

(um microprocessador, uma memória de acesso aleatório (RAM) ou uma 

memória somente de leitura [ROM]), em forma de chips. Estes cartões po‑

dem apresentar‑se munidos de contatos, de uma tarja (pista) magnética 

ou de uma antena embebida, mas não contêm outros elementos de circui‑

to ativos ou passivos.

Os “circuitos integrados”, por sua vez, estão conceituados na Nota 9 do 
Capítulo 85:

Os circuitos integrados monolíticos em que os elementos do circuito (dio‑

dos, transistores, resistências, condensadores, indutâncias, etc.) são criados 

essencialmente na massa e à superfície de um material semicondutor (por 

exemplo, silício impurificado (dopado), arsenieto de gálio, silício‑germânio, 

fosfeto de índio), formando um todo indissociável.
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Pela leitura dos conceitos trazidos na NESH, entendeu a RFB que a merca‑
doria ora analisada encontra‑se em um estágio industrial anterior à de um Cartão 
Inteligente. Sequer pode‑se aduzir que se trata de um cartão incompleto, porque 
apesar de já ser inteligente, posto que é um microprocessador de alta tecnolo‑
gia, ainda não é um cartão, e, para a RFB, esta é uma condição sine qua non.

Para tanto, a Receita, escorada nos conceitos trazidos pela NESH, consi‑
derou o produto na posição 85.42, como circuito integrado eletrônico. Uma vez 
que se trata de circuito integrado eletrônico, insere‑se na subposição de primei‑
ro nível 8542.3. Visto que se trata de CI montado, porém não para montagem 
em superfície (SMD), classificou‑se no desdobramento regional 8542.31.90.

Outra consulta exarada sobre o tema é a Solução de Consulta no 98.260 
– COSIT, de 27 de setembro de 2018. No caso, a RFB estudou uma “antena 
de folha para Cartão Inteligente (Smart Card)”, que se trata de folha de plásti‑
co flexível de PVC e PET, contendo 48 circuitos impressos obtidos por processo 
de gravação em uma das faces, a serem utilizados na fabricação de Cartões 
Inteligentes de acionamento por aproximação. Durante o processo de elaboração 
do cartão, o produto terá um circuito integrado eletrônico, composto basicamen‑
te por um microprocessador e memórias (chip), alojados em sua superfície. Isso 
fará com que os seus dados possam ser transmitidos a uma determinada dis‑
tância do equipamento receptor desses sinais.

Apesar do produto se tratar de parte de um dispositivo, a dizer, de Cartões 
Inteligentes, não necessariamente seguirão a mesma classificação fiscal. Em 
verdade, para a RFB, a mercadoria sob análise enquadra‑se perfeitamente na 
definição da Nota 6 do Capítulo 85, ou seja, um circuito impresso/gravado em 
uma lâmina de plástico flexível (suporte isolante), de elementos condutores (alu‑
mínio), cuja finalidade é a de servir de meio de transporte da corrente elétrica e, 
consequentemente, de amplificar esse sinal elétrico para que os dados do car‑
tão possam ser transmitidos a uma determinada distância.

Trata‑se, assim, de um “circuito impresso”, o qual se encontra classificado 
na posição 85.34, sem subposição. Considerando os desdobramentos regionais, 
a RFB classificou o produto no código NCM 8534.00.20.

1.4.4. SmartPhone

No tema, a RFB já ponderou sob dois prismas: a classificação de merca‑
dorias e a redução de tributação. Em relação ao primeiro, a Receita Federal do 
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Brasil já destinou algumas Soluções de Consulta abordando a classificação fis‑
cal dos SmartPhones em si, bem como dos acessórios atrelados a eles.

Aos SmartPhones, o primeiro achado ainda em vigor é a Solução de Consulta 
DIANA/SRRF07 no 97, de 09 de dezembro de 2013, a qual considerou o telefo‑
ne inteligente (SmartPhone), cuja funcionalidade é orientada para comunicação 
em redes celulares do sistema 3G, que agrega um assistente pessoal digital (per‑
sonal digital assistant – PDA), câmera fotográfica e de vídeo integrada, GPS 
assistido, Bluetooth e Wi‑Fi, leitor de código de barras, memória, tocador de áu‑
dio, envio de e‑mail, conexão à internet, dentro do código NCM: 8517.12.31. 
Na mesma linha se guiou a Solução de Consulta no 6 – DIANA/SRRF06, de 20 
de março de 2014.

Chama mais a atenção, todavia, a Solução de Divergência no 98.019 – COSIT, 
de 14 de novembro de 2018, a qual sedimentou o entendimento da Receita 
Federal quanto à classificação do SmartPhone no código NCM 8517.12.31. 
Nesse sentido, sem embargo da Solução de Consulta SRRF/4a RF/DIANA no 
13, de 7 de outubro de 2009, ter classificado o produto na posição 84.71, por 
ter‑se entendido à época que o produto se resumia a uma máquina automáti‑
ca para processamento de dados, portátil, combinada em corpo único com um 
aparelho de telefonia celular, em que a função principal era dada pela máquina 
automática para processamento de dados, a Receita Federal entendeu que tal 
orientação deveria ser reformada.

Tal raciocínio parte do pressuposto de que o aparelho, em verdade, desem‑
penha múltiplas funções, sendo a coleta de dados uma de suas facetas. Por ser 
multifuncional, sua classificação dá‑se, por aplicação da Nota 3 da Seção XVI, 
de acordo com a função principal que caracteriza o conjunto. Neste aspecto, há 
de se ponderar qual das diferentes funcionalidades deve ser vista como a pre‑
ponderante: o processamento de dados (posição 84.71) ou a telefonia celular 
(posição 85.17).

Para a RFB, o objetivo principal do aparelho é permitir a troca de informa‑
ções, seja por voz ou dados, entre o escritório e a equipe que efetua serviços 
de coleta de dados em campo. Como a capacidade de realizar a comunicação 
é intrínseca ao telefone celular, então deve‑se considerar que esta é a função 
principal do equipamento, determinando sua classificação na posição 85.17. 
Dentro desta, o equipamento em causa classifica‑se na subposição de primei‑
ro nível 8517.1. No que tange aos desdobramentos regionais, por ser aparelho 
atrelado à rede de celulares e portátil, insere‑se no subitem 8517.12.31.
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Avançando aos acessórios do SmartPhone, vale menção, de forma resu‑
mida, à:

X� Tela de cristal líquido (LCD) com adesivo sensível ao toque e conector para uti‑
lização única e exclusiva em telefone móvel inteligente, sem chip processador 
de comando, apresentada em case de proteção de plástico duro e embalada 
em caixa de papelão. Esta, através da Solução de Consulta no 98.406 – COSIT, 
de 25 de setembro de 2017, foi categorizada no Código NCM: 8517.70.99.

X� Haste telescópica de ferro, denominada “haste de selfie”, destinada a ser‑
vir de suporte de sustentação para um aparelho celular, em que há em uma 
de suas extremidades uma manopla de borracha para sua sustentação e 
na outra um suporte de plástico, em U, para fixação de um SmartPhone 
(celular). A haste é provida de um cabo elétrico que se liga a um botão de 
disparo fixado na manopla. Este cabo estende‑se pela haste saindo no ex‑
tremo oposto e é soldado a um pino, o qual se conecta ao SmartPhone. 
Note‑se que a haste não contém nenhuma bateria e seu funcionamento de‑
riva da conexão com o SmartPhone. Tal acessório foi classificado no Código 
NCM: 9620.00.00, de acordo com a Solução de Consulta no 98.507 – 
COSIT, de 29 de novembro de 2017.

Mais interessante é a discussão quanto à alíquota zero de PIS/COFINS apli‑
cada aos telefones portáteis, como os SmartPhones. A primeira menção quanto 
ao assunto foi encontrada na Solução de Consulta no 6.022 – SRRF06/Disit, de 
19 de maio de 2015. No caso, a discussão, em síntese, gira em torno da pos‑
sibilidade de caracterização como “venda a varejo”, das operações de venda de 
SmartPhones às operadoras de telefonia celular, com a consequente aplicação 
de alíquota zero de PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta decorrente des‑
sas vendas, prevista no art. 28, da Lei no 11.196, de 2005, e no Decreto no 
5.602, de 2005, mormente ao fato de que tais instrumentos legais não teriam 
definido o conceito de “venda a varejo”.

Na matéria, a RFB destacou que já se manifestou sobre a questão de fundo 
idêntica ao objeto da consulta, ou seja, a redução a zero das alíquotas de PIS 
e COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda a varejo de determi‑
nados aparelhos eletrônicos, na Solução de Consulta no 280 – COSIT, de 9 de 
outubro de 2014. Esta, por sua vez, apesar de não abordar os SmartPhones, 
solucionou a questão e fincou o entendimento de que “venda a varejo” é aquela 
efetuada diretamente a pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize produto 
ou serviço na qualidade de seu destinatário final.
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Ou seja, estará caracterizada a venda a varejo se a empresa de telefonia for 
o consumidor final do produto, não procedendo à posterior revenda da merca‑
doria. Não estará violado o raciocínio se a empresa de telefonia proceder a um 
contrato de mera cessão, como o regime de comodato, na medida em que não há 
alienação do produto. Para finalizar, entendeu a RFB que, caso a empresa de te‑
lecomunicações, após haver adquirido produtos com o benefício da alíquota zero 
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, praticar operações de revenda 
desses mesmos produtos a seus clientes, ficará responsável por recolher em atra‑
so a contribuição que deixou de ser paga pelo fornecedor dos produtos, como se 
a redução a zero da alíquota não houvesse existido, conforme previsto no art. 22, 
da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009.

Posteriormente se somou ao debate a Solução de Consulta no 396 – COSIT, 
de 5 de setembro de 2017, que, analisando operações que ocorreram em 2015, 
bem como o ciclo econômico de produção do SmartPhone, entendeu que a 
redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
prevista no art. 28, da Lei no 11.196, de 2005, não alcança a venda de  
produtos usados.

De qualquer forma, todo esse debate serve para apresentar uma regulação 
tributária exercida pela Receita há pouco tempo, estando dentro do escopo do 
trabalho. Acontece que tal redução para alíquota zero já não se encontra em vigor. 
A Lei no 11.196/2005 estabeleceu a alíquota zero do PIS e da COFINS inciden‑
tes sobre a receita bruta de vendas a varejo dos produtos de informática, fixado 
prazo de vigência, inicialmente, até 31/12/2009. Posteriormente, tal prazo foi 
prorrogado pela Lei no 12.249/2010 até 31/12/2014, e, novamente, prorroga‑
do pela Lei no 13.097/2015 até 31/12/2018. Entretanto, a Medida Provisória 
no 690, de 31 de agosto de 2015, convertida na Lei no 13.241/2015, revogou 
a norma que estabelecia a alíquota zero.

Acrescenta‑se ao debate da aplicação de tributos sobre os SmartPhones, 
a discussão sobre as reduções a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/
PASEP‑Importação e da contribuição para o PIS/Pasep promovidas pelo inciso 
XXXVI, do § 12, do art. 8o, e pelo inciso XXXIV, do art. 28, da Lei no 10.865, 
de 2004, os quais são voltados à concessão de benefícios a aparelhos conten‑
do adaptação para utilização por pessoas com necessidades especiais auditivas 
e visuais.

Neste contexto, a Solução de Consulta no 161 – COSIT, de 26 de setembro 
de 2018, foi categórica em afirmar que esse tipo de benefício é automático, com 
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requisitos objetivos, podendo os importadores e vendedores no mercado interno 
usufruir do incentivo, sem a necessidade de prévia habilitação. Todavia, no caso 
em tela, os SmartPhones e tablets a serem importados não apresentam embu‑
tidos caracteres em braile com qualidade tátil e em alto‑relevo. Em verdade, tal 
funcionalidade é providenciada por um aparelho externo. Sem esse dispositivo 
externo, a pessoa com deficiência não conseguiria interagir com o SmartPhone, 
pois não há nas telas a propriedade de reproduzir os símbolos braile em alto‑re‑
levo. Portanto, reconheceu a RFB que os SmartPhones e tablets, nos quais se 
instalam aplicativos que permitem a comunicação com os citados equipamen‑
tos, não podem gozar da redução de alíquota.

1.4.5. Smart TV

Quando instada a se manifestar sobre as televisões inteligentes, a RFB 
observou sobretudo o dispositivo eletrônico próprio para ser conectado a uma 
televisão por meio de entrada HDMI, cuja função é receber fluxo de mídia (strea‑
ming) por internet sem fio (Wi‑Fi), permitindo a visualização do conteúdo (filmes, 
programas de TV, vídeos, fotos e jogos) na tela do televisor, comercialmente de‑
nominado Chromecast. Neste campo, a Receita harmonizou o seu entendimento 
no sentido de que tal produto deve ser classificado no código NCM: 8517.62.99.

O primeiro achado dessa natureza é a Solução de Consulta no 98.181 – COSIT, 
de 1o de junho de 2017. Nesta, o Consulente pleiteou classificar o produto na 
posição 85.25. Para a Receita, entretanto, o dispositivo em análise não trans‑
mite/emite sinais de televisão conforme os transmissores/emissores classificados 
na posição 85.25. Tais transmissores fazem uma emissão via broadcasting, ou 
seja, emissão para diversos aparelhos receptores, como ocorre com as emissoras 
de TV, ou uma emissão específica para um aparelho receptor de televisão que 
possui um sincronizador na frequência do aparelho emissor de sinal de televisão.

O produto em análise recebe dados (fluxo de mídia) por meio do protoco‑
lo de internet e os envia para o televisor mediante conexão HDMI, tratando‑se 
de um receptor de dados via internet, devendo estar inserto na posição 85.17, 
que compreende, além dos aparelhos telefônicos, outros aparelhos para emis‑
são, transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os 
aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio, com exceção de 
aparelhos de determinadas posições, como 85.25 e 85.28.

Por não se tratar de um aparelho telefônico, no todo ou em parte, o produ‑
to classifica‑se na subposição de primeiro nível 85217.6, e, por se tratar de um 
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aparelho de recepção de dados, na subposição de segundo nível 8517.62. Por não 
haver item específico, a mercadoria classifica‑se no item residual 8517.62.99.

XX Acompanharam esse mesmo raciocínio as Soluções de Consulta: no 98.448 
– COSIT, de 10 de outubro de 2019; no 98.013 – COSIT, de 22 de janeiro de 
2020 e no 98.089 – COSIT, de 28 de fevereiro de 2020.

1.4.6. SmartWatch

No tópico dos relógios inteligentes, há vasta referência na Receita Federal do 
Brasil. O primeiro resultado localizado é a Solução de Consulta no 75– COANA, de 
31 de março de 2017, na qual a Autoridade Tributária se deparou com dispositivo 
à bateria, na forma de um relógio de pulso, embutido com transceptor que se co‑
munica com telefones celulares compatíveis por meio de rede sem fio (Wi‑Fi, NFC 
e Bluetooth), denominado comercialmente de SmartWatch, com funcionalidade 
variada estendendo‑se a monitoramento de treinos e de metas de atividades; medi‑
ção de frequências cardíacas; exibição da hora e demais informações incorporadas 
no módulo relógio; reprodução de músicas; exibição de fotos e realização de com‑
pras. Em sua análise, a RFB classificou o produto no Código NCM 8517.62.77.

A mesma classificação foi depois reiterada pela Solução de Consulta no 
98.542 – COSIT, de 22 de novembro de 2019. Nela, a Receita entendeu que 
o produto é composto de diversos artigos que, individualmente, possuem clas‑
sificações diferentes, tais como, por exemplo, transceptor (85.17), sistema de 
posicionamento global – GPS (85.26), medidor de tempo e cronômetro (91.02), 
monitor de batimentos cardíacos (90.18) e podômetro (90.29). Para tanto, cabe 
repisar a compreensão de que, ante a multiplicidade de funções, a posição mais 
específica prevalece sobre as mais genéricas, de sorte que os produtos se clas‑
sificam pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial.

No ponto, considerando que o produto foi concebido para monitorar tanto 
a atividade física do usuário quanto os eventos ocorridos em outros dispositivos 
com ele sincronizados, o artigo que contribui conjuntamente para o desempenho 
de todas essas funções é o transceptor integrado. Sem ele, o usuário não teria 
o adequado controle sobre os dados de atividade física captados, o que ideal‑
mente se dá por meio de software instalado num computador ou SmartPhone. 
Sobretudo, é o transceptor o elemento fundamental para as funções de monito‑
ramento e recepção de eventos ocorridos nos dispositivos externos sincronizados, 
bem como para o controle da música desses dispositivos.
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Assim, o produto deve ser classificado na posição 85.17, que abrange apa‑
relhos telefônicos, incluindo os telefones para redes celulares e para outras redes 
sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou 
outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou re‑
des sem fio (tal como uma rede local – LAN, ou uma rede de área estendida 
– WAN), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.

Por não se tratar de um aparelho telefônico, o produto fica classificado na 
subposição de primeiro nível 8517.6. Por se tratar de um aparelho para trans‑
missão e recepção de dados (transceptor), o produto classifica‑se na subposição 
de segundo nível 8517.62. Pautando‑se pela taxa de transmissão, a mercado‑
ria situa‑se no subitem 8517.62.77.

Seguindo a mesma classificação, realça‑se Solução de Consulta no 98.005 
– COSIT, de 21 de janeiro de 2020; a Solução de Consulta no 98.006 – COSIT, 
de 21 de janeiro de 2020; Solução de Consulta no 98.007 – COSIT, de 21 de 
janeiro de 2020; e a Solução de Consulta no 98.008 – COSIT, de 21 de janei‑
ro de 2020.

Na sua esmagadora maioria, as Soluções de Consulta, no entanto, pautam‑se 
por uma outra classificação fiscal para a mercadoria. Tais decisões, tendo por 
paradigma a Solução de Consulta no 98.378 – COSIT, de 29 de novembro de 
2018, seguiram o mesmo raciocínio das anteriores, mas, no exame da frequên‑
cia e da taxa de transmissão, últimos critérios a definirem o subitem ao qual o 
produto pertence, notou a RFB que o SmartWatch estava abaixo da frequência 
de 15 GHz e de taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbits/s, o que lan‑
çou a mercadoria para o código NCM: 8517.62.72.

Na mesma linha, seguem: Solução de Consulta no 98.416 – COSIT, de 17 
de dezembro de 2018; Solução de Consulta no 98.417 – COSIT, de 17 de de‑
zembro de 2018; Solução de Consulta no 98.418 – COSIT, de 17 de dezembro 
de 2018; Solução de Consulta no 98.077 – COSIT, de 28 de fevereiro de 2019; 
Solução de Consulta no 98.078 – COSIT, de 28 de fevereiro de 2019; Solução de 
Consulta no 98.079 – COSIT, de 28 de fevereiro de 2019; Solução de Consulta 
no 98.080 – COSIT, de 28 de fevereiro de 2019; Solução de Consulta no 98.081 
– COSIT, de 28 de fevereiro de 2019; e Solução de Consulta no 98.561 – COSIT, 
de 28 de novembro de 2019.

Destoa da regra geral, todavia, a Solução de Consulta no 98.169 – COSIT, 
de 12 de julho de 2018. No caso, foi examinado um relógio de pulso para 
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esportes, fabricado em caixa de plástico, com visor exclusivamente optoele‑
trônico, constituído por bateria de lítio, processador, acelerômetro, receptor de 
GPS, bússola, barômetro, memória de 3GB, reprodutor de músicas, monitor de 
frequência cardíaca, tela de cristal mineral com visor de alta resolução e botão 
para comando das funções, compatível com Bluetooth, apresentado em con‑
junto com suporte para bicicleta e cabo para conexão USB 2.0, capaz de medir 
a distância percorrida, velocidade empregada, calorias queimadas, altitude, 
distância 3D, ritmo, subida, inclinação total e batimentos cardíacos durante a 
prática de atividades físicas.

Apesar de ser um relógio digital com múltiplas funcionalidades, incluin‑
do conexão por Bluetooth, entendeu a Receita que o produto é voltado para 
esportes e, conforme os esclarecimentos da NESH sobre a posição 91.02, a 
característica essencial de relógio para esportes está no relógio propriamente 
dito, e não em outra função. Neste passo, por ser um dispositivo de pulso que 
funciona com bateria (elétrico), classifica‑se na subposição de 1o nível 9102.1. 
O produto em análise possui mostrador exclusivamente optoeletrônico, o que 
se coaduna perfeitamente com o texto da subposição de 2o nível 9102.12. Por 
fim, o produto em estudo é fabricado com caixa de plástico e, destarte, se clas‑
sifica no item 9102.12.20.



computação 
em nuvem

“I don’t need a hard disk in my computer if I can get to the server 

faster… carrying around these non‑connected computers is 

byzantine by comparison.”

Steve Jobs
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1.1. Sumário executivo

Apesar de englobar subdivisões como, por exemplo, Infraestrutura como Serviço 
(Infrastructure as a Service – IaaS) ou Plataforma como Serviço (Platform as a 
Service – PaaS), o segmento mais conhecido da Computação em Nuvem é o do 
software como Serviço (software as a Service – SaaS).

Analisando a tributação do SaaS, a Receita Federal classifica‑o como 
prestação de serviço, isto porque a Computação em Nuvem envolve o aces‑
so dos clientes aos servidores dos fornecedores por meio de aplicativos ou 
programas que são processados nos computadores da empresa geradora dos 
dados. Trata‑se, portanto, de uma operação que envolve, fundamentalmen‑
te, o uso de processamento de dados e, conforme já foi visto no contexto do 
Data Center, na Lei Complementar no 116/03, classifica‑se tal atividade como 
prestação de serviços, sujeitando‑a à retenção de IR, CSLL, COFINS e contri‑
buição para o PIS/PASEP.

TribuTação

XX A Computação em Nuvem é considerada prestação de serviço técnico, 
sujeita à retenção de IR, CSLL, COFINS e contribuição para o PIS/PASEP.

No que se refere às Plataformas Digitais ou PaaS, estas receberão trata‑
mento em capítulo específico. Não foram localizados resultados para a IaaS.

1.2. Considerações iniciais

Novas tecnologias e modelos de negócios estão mudando fundamentalmen‑
te a maneira como as empresas acessam e usam software e hardware. Quando 
abordado o tema de Data Center, foi dito que cada vez mais dados são arma‑
zenados remotamente, isto é, longe dos sistemas que os produzem, em centros 
de dados que podem até estar sediados em outra jurisdição.104

Atrelado a esse campo, está o surgimento da capacidade de Computação 
em “Nuvem”. O termo “nuvem” é aqui empregado para se referir a centros de 

104 ITF. Big Data and transport: understanding and assessing options. International Transport Forum 
Policy Papers. Paris, n. 8, p. 15, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1787/5jlwvzdb6r47‑en. 
OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring the digital transforma‑
tion: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 132. Disponível em: https://
doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.

https://doi.org/10.1787/5jlwvzdb6r47-en
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armazenamento de dados remotos, bem como ao conjunto de transferência de 
dados e protocolos de rede que permitem acesso e análise de dados distribuí‑
dos como se estivessem localizados em um único servidor.

A natureza dos serviços em nuvem permite que eles sejam usados em 
qualquer lugar com uma conexão de internet confiável, enquanto os servi‑
ços em nuvem são “produzidos” a partir de qualquer combinação de Data 
Centers localizados em todo o mundo. Mesmo quando os dados de um clien‑
te estão armazenados em um Data Center específico, também é provável que 
sejam duplicados em um ou mais locais, sendo determinado pela rede onde 
os dados devem ser acessados e processados. Isso significa que o local onde 
ocorre a produção de serviços em nuvem também pode variar dinamicamen‑
te. Enquanto isso, os pagamentos desses serviços pelo usuário final podem 
ser feitos para um território econômico diferente.

De acordo com a OCDE, a Computação em Nuvem pode ser definida como:105 
“[...] um modelo de serviço para serviços de computação baseado em um con‑
junto de recursos de computação que podem ser acessados de maneira flexível, 
elástica e sob demanda com baixo esforço de gerenciamento”.

Ainda segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico, as seguintes características, geralmente presentes na presta‑
ção do serviço, lançam mais luz sobre o conceito de computação em nuvem 
(Figura 5).106

Em relação ao autoatendimento sob demanda (on‑demand self‑service), 
a OCDE aponta que os usuários de nuvens podem provisionar unilateralmente 
recursos de computação, como tempo de servidor e armazenamento de rede, 
conforme necessário automaticamente, sem exigir interação humana com cada 
provedor de serviço.

No que tange à disponibilidade de recursos de computação “infinitos” (avai‑
lability of infinite computing resources), os usuários da nuvem não precisam 
planejar o fornecimento de seus recursos de computação com antecedência, pois 
têm o potencial de acessar recursos de computação sob demanda.

105 Tradução livre do original: […] as a service model for computing services based on a set of com‑
puting resources that can be accessed in a flexible, elastic, on‑demand way with low management 
effort. OECD. Cloud computing: the concept, impacts and the role of government policy. OECD 
Digital Economy Papers. OECD Publishing, Paris, n. 240, p. 4, 19 ago. 2014. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1787/5jxzf4lcc7f5‑en. 

106 Ibidem, p. 8‑9. 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxzf4lcc7f5-en
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FIGura 5 As características gerais da computação em nuvem
Fonte: OCDE. Cloud computing: the concept, impacts and the role of government policy. 

OECD Digital Economy Papers. Paris, n. 240, p. 8‑9. Ago 19, 2014.

A elasticidade e adaptabilidade rápidas (rapid elasticity and adaptability) 
devem ser vistas como umas das principais funcionalidades da Computação 
em Nuvem. Nesse sentido, destaca‑se que os recursos de computação podem 
ser provisionados de maneira elástica e rápida, permitindo a adaptação aos 
requisitos em constante mudança, como a quantidade de dados suportados 
por um serviço ou o número de usuários paralelos. Os usuários podem com‑
prar serviços de computação a qualquer momento em várias gradações, i.e. 
eles são capazes de aumentar e diminuir esses serviços de acordo com suas 
necessidades.

A eliminação do compromisso inicial (elimination of up‑front commitment) 
cinge‑se ao fato de que os usuários de serviços em nuvem não precisam fazer 
investimentos pesados e iniciais em TI, permitindo que as empresas comecem 
com pequenos recursos de hardware e software e os aumentem, sucessivamen‑
te, somente quando necessário. Além disso, as pequenas e médias empresas 
têm um acesso muito mais fácil a aplicativos e plataformas de última geração, 
antes só disponíveis para empresas maiores.
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No que se refere ao pagamento de curto prazo pelo uso (short‑term pay for 
use), a OCDE tratou o fenômeno pelo qual os usuários podem pagar pelo uso 
dos serviços em nuvem por um curto período, arcando com os custos apenas do 
tempo em que necessitarem dos recursos de computação, liberando‑os quando 
não mais precisarem deles. Assim, as empresas podem reduzir as despesas de 
capital e convertê‑las em despesas operacionais – item importante quando se 
discute a dedutibilidade dos custos.

Já quanto ao acesso à rede (network access), entende‑se que os serviços 
de informática são acessados pela rede e por meio de mecanismos padroniza‑
dos que permitem aos usuários a conexão de seus vários dispositivos à nuvem 
(por exemplo, laptops, telefones celulares).

Há de ser vista também a característica do agrupamento de recursos (po‑
oling of resources), segundo a qual os serviços em nuvem dos provedores são 
agrupados para atender a vários clientes, usando um modelo multilocatário, com 
diferentes recursos físicos e virtuais atribuídos e reatribuídos dinamicamente, de 
acordo com a demanda do consumidor. Em consequência, os usuários de com‑
putação em nuvem geralmente não sabem e são incapazes de controlar onde os 
recursos de Computação em Nuvem fornecidos estão localizados exatamente. 
No entanto, em certos casos, é possível especificar a localização em um nível 
mais abstrato (por exemplo, continente, país).

Serviço medido e adaptabilidade (measured service and adaptability) são 
facilidades incorporadas, conforme os sistemas de Computação em Nuvem re‑
agem pontualmente às mudanças na quantidade de recursos de computação 
solicitados e, assim, controlar e aproveitar automaticamente esses recursos.

Superadas as características‑chave da Computação em Nuvem, cabe mencio‑
nar que essa nova tecnologia marca uma mudança de paradigma no fornecimento 
de TICs, revolucionando a maneira como empresas e indivíduos acessam ser‑
viços de TI.

No contexto da inovação, a Computação em Nuvem tem o potencial de se 
tornar uma verdadeira plataforma de inovação que estimula o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços. Além disso, a Computação em Nuvem também 
facilita a colaboração on‑line em escala global.

Embora haja, sem dúvida, impactos mais amplos para as empresas, o im‑
pacto mais importante e fundamental da mudança para o fornecimento de TIC 
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de negócios em nuvem ocorre sobre o fluxo de caixa. Sob uma perspectiva eco‑
nômica, a Computação em Nuvem oferece a capacidade de acessar recursos de 
TI sob demanda, sem a necessidade de gastos de capital significativos, dotando 
as empresas, especialmente as pequenas e médias, de oportunidades de redu‑
ção de custos e maior flexibilidade.107 Dessa forma, reduz significativamente as 
barreiras de entrada para novos participantes em vários setores, o que potencia‑
liza o crescimento econômico, com a criação de empregos pelo fortalecimento 
das pequenas e médias empresas (PMEs).

Neste contexto, as empresas agora podem acessar TIC poderosas à base de 
“pague conforme o uso” (pay‑as‑you‑go), evitando a necessidade de financiar 
grandes despesas de capital com servidores, manutenção e similares. Para em‑
presas já estabelecidas no mercado, isso torna o gerenciamento de seu dinheiro 
muito mais fácil e a escalabilidade dos serviços em nuvem reduz a exposição 
ao risco. Para novas empresas, isso pode reduzir as necessidades de financia‑
mento e levar a mais start‑ups garantindo financiamento.

Ao aproveitar as soluções de Computação em Nuvem, as PMEs economi‑
zam nos custos de investimento e, ao mesmo tempo, se beneficiam do acesso à 
tecnologia e aos serviços de ponta, incluindo atualizações de software. Grandes 
empresas, instituições e governos estão examinando a Computação em Nuvem 
como uma importante opção de economia de custos para reduzir despesas com 
infraestrutura e serviços de TI e custos de manutenção contínua. Em geral, a 
Computação em Nuvem deve ter um impacto positivo no crescimento econô‑
mico. Espera‑se ainda que tenha impactos ambientais positivos devido ao seu 
potencial de redução de carbono.108

Os benefícios da computação em nuvem mencionados acima, no entan‑
to, são acompanhados por desafios e questões em aberto. Desafios na área de 
coleta de dados – incluindo questões transfronteiriças relacionadas à proteção 
da privacidade – precisam ser resolvidos. Além disso, na área de segurança, 
é essencial avaliar e gerenciar os riscos de maneira completa e holística, uma 
vez que a computação em nuvem está se tornando um elemento crucial da 

107 ITF. Big Data and transport: understanding and assessing options. International Transport Forum 
Policy Papers. Paris, n. 8, p. 15, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1787/5jlwvzdb6r47‑en. 
OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring the digital transforma‑
tion: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 132. Disponível em: https://
doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.

108 Ibidem. 

https://doi.org/10.1787/5jlwvzdb6r47-en
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computação em rede. Embora esse gerenciamento de risco possa ser viável 
para multinacionais, pode ser difícil para as pequenas e médias empresas ou 
consumidores.109

Além disso, existem questões relativas à responsabilidade dos prestadores 
de serviços nos termos e condições atuais dos contratos modelo de Computação 
em Nuvem. Outro grande tópico aberto é a atual falta de padrões estabele‑
cidos, especialmente na área de Plataforma como Serviço. Paralelamente, a 
Computação em Nuvem, como uma oferta de serviço on‑demand, também 
pode ter implicações estruturais para o setor de TI, que pode se beneficiar 
de análises econômicas adicionais. Finalmente, a mudança para serviços em 
nuvem provavelmente reduzirá a eficácia das políticas existentes, incentiva‑
doras da compra de equipamentos e softwares de TIC. Portanto, é vital medir 
os serviços em nuvem, a fim de determinar seus impactos no desempenho, 
no nível da empresa e na produtividade agregada, e para gerenciar as neces‑
sidades de infraestrutura associadas (por exemplo, largura de banda) e outras 
implicações políticas.110

Os desafios surgem na medição e na garantia da coerência das transações 
entre o proprietário final da infraestrutura de Computação em Nuvem, a unida‑
de onde a infraestrutura está localizada e o usuário final. Isso exacerba outros 
desafios relacionados à medição de serviços comercializados digitalmente.

É provável que questões específicas sobre os serviços de Computação em 
Nuvem precisem ser incluídas nas pesquisas de negócios para a compreen‑
são total da escala de substituição do investimento em hardware em direção 
à nuvem. Essa mudança também implica uma concentração de investimen‑
to em TIC nos balanços de um número relativamente pequeno de provedores 
de serviços em nuvem, muitos dos quais prestam serviços e têm centros de 
dados em variados países. Em princípio, esta formação de capital será captu‑
rada nas estatísticas nacionais em categorias de investimento, como software e 
hardware de ICTs – sejam estes desenvolvidos por conta própria ou adquiridos 
de terceiros. No entanto, uma categoria explícita para infraestrutura baseada 
em nuvem deve ser considerada, juntamente com métodos para estimar este 

109 OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring the digital transforma‑
tion: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 132. Disponível em: https://
doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.

110 Ibidem. 
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investimento, pela agregação de despesas relacionadas por produtores de ser‑
viços em nuvem.111

Medidas de mudança de preço também são importantes. Nesse sentido, 
um fator complicador é a proliferação de serviços de Computação em Nuvem 
que são fornecidos aos usuários finais gratuitamente ou por meio de um modelo 
“freemium” em que o serviço básico é gratuito, mas o pagamento é necessá‑
rio para recursos adicionais, como armazenamento extra. Isso é especialmente 
comum em produtos direcionados a indivíduos em vez de empresas, como ser‑
viços de e‑mail pessoal. Esses serviços provavelmente não são contabilizados 
em medidas baseadas em transações e também podem atuar como um substi‑
tuto para o software pago.112

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária federal 
brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normati‑
vos emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados 
administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As bus‑
cas foram realizadas nos sites do Planalto113, da SRFB114 e do CARF115. Em 
paralelo, foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina 
especializada e de operadores do Direito e de áreas afins. Os termos emprega‑
dos nas buscas foram:

 i) Computação em Nuvem;

 ii) Nuvem; e

 iii) Cloud Computing.

111 OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: Measuring the digital transformation: 
a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 132. Disponível em: https://doi.
org/10.1787/2abc4f98‑en.

112 OECD. Roadmap: measuring the internet of things. In: OECD. Measuring the digital transfor‑
mation: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 2019. p. 132‑133. Disponível em: 
https://doi.org/10.1787/2abc4f98‑en.

113 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

114 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

115 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurispruden‑
ciaCarf.jsf.

https://doi.org/10.1787/2abc4f98-en
https://doi.org/10.1787/2abc4f98-en
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

20

Decreto no 10.222, de  
5 de fevereiro 

de 2020

Aprova a Estratégia 
Nacional de 
Segurança 
Cibernética

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

ato2019‑2022/2020/decreto/
D10222.htm

Decreto no 10.332, de 
28 de abril  

de 2020

Institui a Estratégia 
de Governo Digital 
para o período de 

2020 a 2022

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

ato2019‑2022/2020/decreto/
D10332.htm

20
18

Decreto no 9.319, de  
21 de março  

de 2018

Institui o Sistema 
Nacional para a 
Transformação 

Digital e estabelece 
a estrutura de 

governança para 
a implantação 
da Estratégia 

Brasileira para a 
Transformação 

Digital

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

Ato2015‑2018/2018/Decreto/
D9319.htm

20
17

Decreto s/n Aprova a Estratégia 
Nacional de 
Inteligência.

– http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_

ato2015‑2018/2017/dsn/
Dsn14503.htm

Solução de 
consulta

DISIT/SRRF06 
no 602

Remuneração de 
serviços

IRRF –CIDE 
PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action? 
visao=anotado&idAto= 

83303

1.4. análise dos resultados encontrados

A primeira menção aos serviços de Cloud Computing está no Decreto 
no 14.503, de 15 de dezembro de 2017, o qual, ao explicitar a Estratégia 
Nacional de Inteligência, faz o reconhecimento da crescente mobilidade 
informacional oriunda da disseminação de armazenamento baseado em ser‑
vidores remotos.

Também alicerçado no potencial transformador dos serviços de armaze‑
nagem em nuvem, o Decreto no 9.319, de 21 de março de 2018, finca como 
uma das metas do Governo Brasileiro a adoção da tecnologia de processos 
e serviços governamentais em nuvem como parte da estrutura tecnológica 
dos serviços e setores da administração pública federal, visando a instituir a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
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estrutura de governança para a implantação da Estratégia Brasileira para a 
Transformação Digital.

No âmbito da Segurança Cibernética, o Decreto no 10.222, de 5 de feve‑
reiro de 2020, traz a Computação em Nuvem, ao lado de microeletrônica, de 
supercomputador, de inteligência artificial, de Big Data e Analytics, de redes 
de alto desempenho, de criptografia e de redes móveis de quinta geração (5G), 
como um marco estratégico a ser priorizado pelo Governo em seu programa de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I. Assim, espera‑se um aumento no 
grau de investimento à pesquisa e ao desenvolvimento em tecnologia de ponta.

O mesmo grau de importância estratégica foi conferido à Cloud Computing 
no Decreto no 10.332, de 28 de abril de 2020, o qual instituiu a Estratégia de 
Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
Em resumo, determinou o Governo Brasileiro que o uso do armazenamento em 
nuvem deve ser inserido no seio das iniciativas que ditarão a otimização das in‑
fraestruturas de tecnologia da informação no Brasil. Nesse passo, determina o 
Governo que deve ocorrer a migração de serviços de, pelo menos, trinta órgãos 
para a nuvem, até 2022.

Avançando a pesquisa para o entendimento da Receita Federal do Brasil so‑
bre a temática, a primeira citação à Computação em Nuvem advém da Solução 
de Consulta no 191 – COSIT, de 23 de março de 2017. Nesta, a RFB desenvol‑
ve o tema e a tributação das denominadas software as a Service (SaaS), que 
consistiam, no caso concreto, na prestação de um serviço com autorizações 
de acesso para que os usuários localizados a distância possam, por meio de 
uma senha, conectar qualquer computador com os computadores do fornece‑
dor, utilizando a tecnologia da internet, com a finalidade de acessar programas 
e bancos de dados que se encontram hospedados em locais indeterminados, 
chamados de “nuvem”.

Esse vínculo entre as SaaS e a computação em nuvem foi mais bem explo‑
rado na subsequente decisão da RFB, a Solução de Consulta no 499 – COSIT, 
de 10 de outubro. Nesse ponto, ao analisar os aplicativos (ou programas) que 
não são instalados nas máquinas dos usuários, mas, ao contrário, encontram‑se 
disponíveis na “nuvem”, a Receita entendeu que tal acesso pela internet deve 
ser considerado um serviço, pois envolve o uso do poder de processamento do 
prestador. Os aplicativos ou programas (softwares) rodam nos computadores da 
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empresa contratada, de modo que o navegador funciona apenas como um meio 
de “exibição” daqueles serviços que estão sendo utilizados.

Com esses moldes, a Computação em Nuvem, apesar de englobar outras 
subdivisões como, por exemplo, Infraestrutura como Serviço (Infrastruc ture as 
a Service – IaaS) ou Plataforma como Serviço (Platform as a Service – PaaS), 
tem como o seu perfil mais conhecido o software como Serviço (software as a 
Service – SaaS). A Receita, portanto, compara a Cloud Computing ao SaaS. 
Isso importa para os efeitos da pesquisa, já que as vicissitudes que acome‑
tem o SaaS devem ser consideradas para efeitos de armazenagem em nuvem.

A OCDE trabalha com tais conceitos, apresentando‑os como:116

X� Infrastructure as a Service (IaaS): IaaS refere‑se ao fornecimento de in‑
fraestrutura, como capacidade de computação. Também conhecida como 
Hardware as a Service, a IaaS abrange todos os recursos físicos de computa‑
ção que suportam a entrega de aplicativos como um serviço, como serviços 
de computação, armazenamento de banco de dados e recursos de rede.  
A IaaS oferece grande economia de custos aos clientes, pois fornece acesso 
a capacidade de computação adicional sob demanda, sem a necessidade 
de grandes investimentos de capital em hardware adicional.

X� Platform as a Service (PaaS): PaaS é um método pelo qual uma platafor‑
ma de computação inteira pode ser utilizada remotamente pela Internet 
via computação em nuvem. PaaS se refere a uma ampla coleção de in‑
fraestrutura de aplicativos, incluindo sistemas operacionais, plataformas 
de aplicativos e serviços de banco de dados. PaaS fornece uma maneira 
para que os clientes terceirizem suas necessidades de infraestrutura de 
plataforma e, portanto, evitem a necessidade de comprar e implemen‑
tar uma nova plataforma. Este modelo de serviço normalmente permite 
que as empresas de Computação em Nuvem cobrem dos clientes ape‑
nas pela parte dos recursos que eles usam, o que é especialmente útil 
para uma empresa que requer um aplicativo específico que só usaria 
ocasionalmente.

X� Software as a Service (SaaS): SaaS é um modelo de software que incor‑
pora a entrega e o gerenciamento de um aplicativo de software para um 

116 OECD. Unpacking e‑commerce: business models, trends and policies. Paris: OECD Publishing, 
2019. p. 83. Disponível em: https://doi.org/10.1787/23561431‑en.

https://doi.org/10.1787/23561431-en
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cliente remoto via internet. O SaaS depende da hospedagem centralizada 
de um aplicativo de software que normalmente é acessado por meio de 
um aplicativo de navegador da web. O SaaS pode ser configurado para 
permitir acesso público ou privado, em que apenas usuários com as cre‑
denciais apropriadas têm acesso a um determinado aplicativo de software 
hospedado.



plataformas 
digitais

“The future of digital transformation will be determined by the 

relationship of digital platforms and government.”

David Kirkpatrick, Techonomy Founder and CEO
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1.1. Sumário executivo

As Plataformas Digitais (Plataform as a Service – PaaS) foram classifica‑
das pela Receita Federal sob o código NBS 1.1506.23.00 e entendidas como 
cessão de uso de programas de computador, voltadas ao armazenamento e à 
exibição de documentos e vídeos na internet.

Isto marca uma distinção ao SaaS, mormente ante o fato de que as impor‑
tâncias pagas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, pelos serviços de 
cessão de uso de programas de computador para armazenamento e exibição de 
documentos e vídeos na internet, não estão sujeitas à incidência de IR na fon‑
te, CSLL, COFINS e contribuição para o PIS/PASEP.

TribuTação

XX Em termos de resultados sobre Plataforma Digital, esta foi tratada como 
mera cessão de direito de uso, logo não estando sujeita à retenção na fonte 
de IR, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP por não estar abran‑
gida no rol do art. 714, do RIR/2018.

1.2. Considerações iniciais

Plataforma como serviço (Plataform as a Service – PaaS) refere‑se a uma 
ampla coleção de infraestrutura de aplicativos, incluindo sistemas operacionais, 
plataformas de aplicativos e serviços de banco de dados, que podem ser utili‑
zados remotamente pela internet via Computação em Nuvem. Assim, a PaaS 
possibilita a implementação e o desenvolvimento de uma plataforma estrutura‑
da, com rede, servidor, sistema operacional e linguagem de programação, para 
que os usuários possam implantar seus próprios aplicativos e serviços, tercei‑
rizando suas necessidades de infraestrutura de plataforma e, assim, evitar a 
necessidade de adquirir e implementar uma nova plataforma.117

O interessante dessa tecnologia cinge‑se ao fato de que esse modelo de 
serviço normalmente permite que as empresas de Computação em Nuvem pas‑
sem a cobrar dos clientes apenas pela parcela dos recursos que usam, o que é 
especialmente útil para uma empresa que requer um aplicativo específico que 

117 OECD. Unpacking E‑commerce: business models, trends and policies. Paris: OECD Publishing, 
2019. p. 83. Disponível em: https://doi.org/10.1787/23561431‑en. 

https://doi.org/10.1787/23561431-en
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só usaria ocasionalmente. No entanto, os usuários da nuvem não gerenciam ou 
controlam a infraestrutura subjacente, como redes ou sistemas operacionais, 
com o provedor de serviços gerenciando as operações de virtualização. Nesse 
contexto, os fornecedores de PaaS usam interfaces dedicadas de programação 
de aplicativos (application programming interfaces – APIs). Como cada pro‑
vedor de nuvem geralmente depende de sua própria API, normalmente é difícil 
mover aplicativos de um provedor de nuvem para outro.118

No ordenamento brasileiro, constrói‑se o conceito de Platform as a Service 
no Anexo II da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018, 
que aprovou a versão 2.0 da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio e das Notas Explicativas 
da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio.

Nesta, desenvolve‑se a definição de PaaS como o serviço que contempla a 
oferta, pelo fornecedor, de uma plataforma para que o cliente possa desenvol‑
ver seus serviços personalizados como, por exemplo, a criação de portais e de 
aplicativos. No âmbito desta definição, a expressão “plataforma” corresponde ao 
ambiente utilizado para criar, customizar, hospedar e gerir um software. Neste 
serviço, o cliente é responsável por tudo o que foi instalado dentro da platafor‑
ma oferecida. Entretanto, os backups, o sistema operacional (se for o caso) e 
a segurança ficarão por conta do fornecedor. Este serviço possibilita a criação  
e a implementação de software de aplicativo baseado na internet sem que o 
cliente tenha que comprar ou gerenciar o equipamento (hardware) subjacente, 
ou seja, por esse serviço são fornecidas todas as instalações necessárias para 
dar suporte à construção e à entrega de aplicativos, personalizados pelo próprio 
cliente/usuário, baseados na internet (web).

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária federal 
brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 

118 OECD. Cloud computing: the concept, impacts and the role of government policy. OECD 
Digital Economy Papers. Paris, n. 240, p. 9, 19 ago. 2014. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1787/5jxzf4lcc7f5‑en. 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxzf4lcc7f5-en
http://dx.doi.org/10.1787/5jxzf4lcc7f5-en
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foram realizadas nos sites do Planalto,119 da SRFB120 e do CARF.121 Em paralelo, 
foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especia‑
lizada e de operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas 
buscas foram:

 i) Plataforma Digital;

 ii) Pagamento on‑line; e

 iii) PaaS.

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
19

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 63

Serviços e 
pagamentos 

on‑line

PIS/PASEP 
‑COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action? 
visao=anotado&idAto= 

99174

20
18

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 29

Plataforma  
digital

IRRF‑CSLL‑ 
PIS/PASEP 
‑COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action? 
visao=anotado&idAto= 

91140

1.4. análise dos resultados encontrados

No que tange às plataformas digitais, a primeira menção relevante junto 
à Receita Federal do Brasil é feita no âmbito da Portaria Conjunta RFB/SCS  
no 2.000, de 18 de dezembro de 2018. Dessa monta, as Plataformas Digitais 
hoje se configuram no NBS 2.0 sob o código 1.1506 (“Serviços de hospeda‑
gem e de disponibilização de infraestrutura em tecnologia da Informação”), 
subcódigo 1.1506.23.00, que compreende os serviços de fornecimento de 
Plataformas como Serviço (PaaS). Estão excluídos dessa subposição os serviços 
de projeto e desenvolvimento de estruturas e conteúdo de páginas eletrônicas, 
que se classificam na linha 1.1502.30; e os serviços de projeto e desenvol‑
vimento de estruturas e conteúdo de bancos de dados, que se classificam na 
categoria 1.1506.40.

119 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

120 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

121 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99174
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99174
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99174
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99174
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99174
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91140
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91140
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Vale relembrar que a importância da Nomenclatura Brasileira de Serviços, 
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio encon‑
tra‑se sobretudo em seus efeitos a título de utilização do Sistema Integrado de 
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam 
Variações no Patrimônio (Siscoserv). Repisa‑se que a NBS atua como o classi‑
ficador nacional para a identificação dos serviços e intangíveis, que produzam 
variações no patrimônio, e viabiliza a adequada elaboração, fiscalização e ava‑
liação de políticas públicas de forma integrada.

Além de seus efeitos para fins de controle do comércio exterior, as Plataformas 
Digitais também foram apreciadas pela Receita Federal sob a forma de serviços 
de cessão de uso de programas de computador para armazenamento e exibição 
de documentos e vídeos na internet. Neste ponto, a Solução de Consulta no 29 
– COSIT, de 23 de março de 2018, valeu‑se das considerações ventiladas na 
Solução de Consulta no 230 – COSIT, de 12 de maio de 2017, segundo a qual 
ficou entendido que não se considera remuneração de serviços profissionais, para 
efeito de retenção do IRRF e das contribuições sociais, o aluguel ou a licença 
de uso provisório ou permanente de programa de computador de uso geral, não 
exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de mercado.

De forma mais específica, ante o estabelecido no § 4o, art. 1o, da IN SRF 
no 489, de 2004, somente estão sujeitos à retenção na fonte da CSLL e do PIS/
COFINS, a título de remuneração de serviços profissionais, de que trata o art. 
30, da Lei no 10.833, de 2003, os pagamentos que atendam aos seguintes 
requisitos:

a) o contrato de prestação de serviços restringir‑se ao desempenho exclusivo 
das atividades expressamente listadas no artigo 714 do RIR/2018;

b) os serviços serem prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas 
independentemente de a profissão ser regulamentada ou não, mesmo que 
os serviços sejam explorados empresarialmente e não em caráter pessoal;

c) a hipótese de incidência das contribuições somente ocorrerem relativamen‑
te aos serviços isoladamente prestados na área das profissões arroladas no 
art. 714, do RIR/2018, isto é, não será exigida a retenção quando o serviço 
contratado englobar, cumulativamente, várias etapas indissociáveis dentro 
do objetivo pactuado.
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Dessa forma, em relação, especificamente, aos serviços de informática, 
compreendeu a Solução de Consulta no 230 – COSIT, de 2017, depois replicada 
pela Solução de Consulta no 29/2018, para fins das Plataformas Digitais, que:

 I.   se considera remuneração de serviço profissional:

 i. assessoria e consultoria em informática;

 ii. desenvolvimento e implantação de programas (software) por encomen‑
da para uso exclusivo, elaborado para certo usuário ou que incluam 
fornecimento de suporte técnico em informática, compreendendo a atu‑
alização de programas e serviços correlatos;

 iii. elaboração de projetos de hardware;

 iv. desenvolvimento de melhorias e/ou de novas funcionalidades (custo‑
mização) no software por encomenda para uso exclusivo, para atender 
necessidades específicas solicitadas pelo cliente;

 v. manutenção e suporte técnico remoto, desde que vinculados às ativi‑
dades enumeradas nas alíneas “b” e “d” acima.

 II. Não se considera remuneração de serviços profissionais:

 i. a comercialização do software produzido em série, também chamado 
de “cópias múltiplas” ou padronizado;

 ii. a licença de uso em caráter permanente de cópia de software de 
uso geral, não exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de 
mercado;

 iii. o aluguel ou licença de uso provisória de cópia de software de uso 
geral, não exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de 
mercado;

 iv. a manutenção e o suporte técnico remoto de software de uso geral 
voltados a manter o software sempre atualizado para que continue 
atendendo às necessidades dos licenciados no decorrer do tempo, de‑
senvolvido em caráter geral, não exclusivo.

Trazendo esse raciocínio ao caso das plataformas digitais, a RFB de‑
cidiu que não estão sujeitas à incidência na fonte do IRRF, da CSLL, da 
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COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, as importâncias pagas por pes‑
soas jurídicas a outras pessoas jurídicas, pelos serviços de cessão de uso de 
programas de computador para armazenamento e exibição de documentos 
e vídeos na internet.

Observando as plataformas digitais pelo viés dos pagamentos on‑line, a 
RFB manifestou seu posicionamento por meio da Solução de Consulta no 63 – 
COSIT, de 28 de fevereiro de 2019, no que tange à possibilidade do desconto 
de créditos, no regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, em relação a despesas com o “uso de conexão de internet 
a cabo” e com “operadora de pagamento (por meio de comunicação on‑line)”. 
No caso, discute‑se a interpretação do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, sobre desconto de créditos da contribuição para o  
PIS/PASEP e da COFINS, apurados em relação à aquisição de bens e serviços 
utilizados como insumos à prestação de serviço.

Para tanto, atém‑se ao julgamento, pela Primeira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, do Recurso Especial 1221170/PR, consoante procedimento previsto 
para os recursos repetitivos. Aquela egrégia Corte deu entendimento próprio ao 
conceito de insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, na forma do inciso II, do caput, do art. 3o. da 
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de de‑
zembro de 2003.

Pelo acórdão do STJ, “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos 
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando‑se a impres‑
cindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para 
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. 
No mesmo sentido aponta o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de de‑
zembro de 2018, com efeitos vinculativos à RFB, pelo qual a relação do bem 
adquirido com a atividade finalística da pessoa jurídica é fundamental para 
configurar sua subsunção ao conceito de insumo gerador de crédito das con‑
tribuições em voga.

Levando esses conceitos a cada caso concreto, cumprirá à Receita verificar 
se será possível (ou não) a apuração de créditos, na modalidade da aquisição 
de insumos, em relação às despesas com o “serviço de internet ininterrupta” e 
com o “serviço de operadora de pagamento”.
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De forma sucinta, as despesas com serviços de conexão e de acesso à in‑
ternet são essenciais na execução de serviços de plataformas digitais, sendo, 
portanto, dispêndios considerados insumos à prestação de serviço. O mesmo não 
pode ser dito ao pagamento on‑line, o qual não participa da prestação do serviço 
em si. Este se insere no processo de produção de bens ou de prestação de ser‑
viços, mas se situa após a finalização do produto para venda ou a prestação do 
serviço, não fazendo jus ao desconto de créditos PIS/PASEP, a título de insumo.



robótica

“You are just a machine. An imitation of life. Can a robot 

write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful 

masterpiece? – Detective Spooner

Can you? – Sonny”

I, Robot (2004), based on the work of Isaac Asimov
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1.1. Sumário executivo

Os principais resultados ligados a robôs estão voltados para a modalidade 
destes na área da indústria (Robôs Industriais). Em concreto, em termos tribu‑
tários, destacam‑se as desonerações fiscais previstas no Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS.122

O PADIS reduz a 0% as alíquotas da Contribuição para o Programa de 
Integração Social – PIS, da Contribuição para o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS, do Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI e do Imposto de Importação – II incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda, no mercado interno, ou em razão de aquisição efetuada no merca‑
do interno ou externo, de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos 
para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, destinados às atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação que discrimina (art. 2o c/c art. 11).

benefício TribuTário

XX Redução das alíquotas de PIS/COFINS, II e IPI para 0% sobre a receita 
bruta da venda, no mercado interno, ou em razão de aquisição efetuada no 
mercado interno ou externo, de bens destinados às atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.

1.2. Considerações iniciais

A Robótica atravessa grandes avanços, com número crescente de aplicações 
de manufatura e serviços, bem como em atividades extremamente valiosas, como 
a cirurgia robótica. Cumpre observar que os robôs estão se tornando capazes 
de realizar tarefas mais delicadas e intrincadas e se tornando mais adaptáveis e 
capazes de operar ao lado de humanos, ao mesmo tempo que diminui o custo 
de fabricação e manutenção dessas máquinas.123

Os robôs diferem de outras tecnologias por serem reprogramáveis, autôno‑
mos e caracterizados por um alto grau de destreza, podendo imitar muitas das 

122 Decreto no 10.615/2021. Dispõe sobre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007.

123 EUROPEAN Commission. Report of the Commission Expert Group on taxation of the digital eco‑
nomy. 2014. p. 52.
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operações manuais realizadas por humanos. Além disso, uma vez instruídos por 
meio de código de computador, eles podem realizar várias tarefas diferentes e 
podem fazê‑lo de forma autônoma, ou seja, sem o envolvimento ativo de um 
operador humano. Essas características tornam os robôs particularmente ade‑
quados para a realização de tarefas manuais de rotina. Esses tipos de tarefas 
são comuns nas indústrias de manufatura – as mais intensamente automatiza‑
das –, mas também na construção, mineração e agricultura.124

À medida que a tecnologia evolui, a inteligência artificial e o aprendizado 
de máquina são cada vez mais incorporados aos robôs. Novas gerações de ro‑
bôs são cada vez mais autônomas e capazes de tomar decisões independentes, 
recebem feedback de entradas externas, processam informações e atualizam 
as regras que seguem. Assim, o processo tecnológico torna os robôs capazes de 
realizar tarefas cada vez mais “não rotineiras”. Em consequência, um número 
crescente de ocupações pode se tornar sujeito à automação, mesmo em setores 
não manufatureiros, onde tarefas não manuais e não rotineiras são um pouco 
mais abundantes. Assim, dadas as suas características intrínsecas, mas tam‑
bém o potencial para aplicações futuras, não é surpreendente que, entre outras 
tecnologias, os robôs sejam vistos como particularmente ameaçadores para os 
trabalhadores humanos.125

De maneira mais aprofundada, podemos separar os robôs em duas cate‑
gorias: industrial e de serviço. O primeiro tipo é definido pela ISO 8373: 2012 
como “um manipulador multiuso, controlado automaticamente e reprogramável, 
programável em três ou mais eixos, que pode ser fixo no local ou móvel para uso 
em aplicações de automação industrial”.126

Em outras palavras, os robôs industriais são máquinas automáticas que 
podem ser programadas para executar repetitivamente um ciclo de quaisquer 
movimentos, num mesmo espaço (comportamento‑tipo). Os robôs podem assi‑
milar, graças a dispositivos captadores, o ambiente em que trabalham e analisar 
as informações assim obtidas a fim de poderem modificar o comportamento‑tipo 
para se adaptarem às variações do meio em que se encontram.

124 OECD. Determinants and impact of automation: an analysis of robots’ adoption in OECD coun‑
tries. OECD Digital Economy Papers. Paris, n. 277, p. 7, 2019. Disponível em: https://doi.
org/10.1787/ef425cb0‑en. 

125 Ibidem. 

126 OECD. Measuring the digital transformation: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 
2019. p. 49. Disponível em: https://doi.org/10.1787/9789264311992‑en. 

https://doi.org/10.1787/ef425cb0-en
https://doi.org/10.1787/ef425cb0-en
https://doi.org/10.1787/9789264311992-en
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Os robôs industriais podem ser constituídos por uma estrutura articulada 
comparável à de um braço humano, montada em uma base colocada em po‑
sição horizontal ou vertical, e possuem, na extremidade, um punho orientável 
pela cabeça da ferramenta (robôs denominados “verticais”). Podem também ser 
constituídos por uma estrutura retilínea que se desloca segundo um eixo vertical 
e cujo punho constitui a extremidade da unidade de translação que se desloca 
segundo um eixo horizontal (robôs denominados “horizontais”). Estes robôs po‑
dem também ser colocados em pórticos (robôs‑pórticos). As diferentes partes 
da estrutura são acionadas por motores elétricos ou por intermédio de um sis‑
tema hidráulico ou pneumático.

Os robôs industriais têm múltiplas aplicações: soldadura, pintura, manipu‑
lação, carga, descarga, corte, montagem, eliminação de rebarbas etc. Os robôs 
substituem cada vez mais o homem na execução de trabalhos realizados em 
ambientes hostis (produtos tóxicos, poeiras, por exemplo) ou que são altamente 
penosos (deslocamento de cargas pesadas, repetição de operações em cadên‑
cia elevada). Para estas diversas aplicações, os robôs são equipados com uma 
cabeça de ferramenta ou de utensílios especialmente concebidos para a reali‑
zação do trabalho (pinças, arpéus, cabeças e pinças para soldar, por exemplo).

Dados comparáveis   e representativos sobre a implantação de robôs industriais, 
em 2016, mostram que a Coreia e o Japão lideram em termos de densidade de 
robôs na fabricação (ou seja, o estoque de robôs em relação ao emprego). A den‑
sidade de robôs nessas economias é cerca de três vezes maior que a média dos 
países da OCDE. A densidade média no BRIICS (Brasil, Federação Russa, Índia, 
Indonésia, China e África do Sul) é significativamente menor, mas aumentou 
duas vezes mais que a média das 25 principais economias entre 2007 e 2016.

Noutro giro, o “robô de serviço” é um robô “que executa tarefas úteis para 
humanos ou equipamentos, excluindo aplicações de automação industrial”. As 
vendas de robôs de serviço estão também em ascensão. Em 2018, a International 
Federation of Robotics (IFR) identificou mais de 700 fabricantes de robôs de ser‑
viço, tanto para uso profissional quanto pessoal (IFR, 2018).127

Tendo em vista a importância da Robótica Avançada, o Decreto no 
10.222/2020, que aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética – 
E‑Ciber, conceitua Robótica Avançada como o ramo educacional e tecnológico 

127 OECD. Measuring the digital transformation: a roadmap for the future. Paris: OECD Publishing, 
2019. p. 49. Disponível em: https://doi.org/10.1787/9789264311992‑en. 
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que engloba computadores, robôs e computação que fazem parte de circuitos 
integrados. Em seu Anexo, o mencionado diploma normativo sintetiza os eixos 
de atuação da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, dando realce ao 
aumento da competitividade e da produtividade do setor industrial. Nesse ce‑
nário, entende que a Indústria 4.0 “traz grandes possibilidades de ganhos de 
produtividade para o setor industrial por meio do emprego de novas tecnolo‑
gias”, dentre as quais a Robótica avançada.

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária federal 
brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 
foram realizadas nos sites do Planalto,128 da SRFB129 e do CARF.130 Em paralelo, 
foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especia‑
lizada e de operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas 
buscas foram:

(i) Robótica; e

(ii) Robô.

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
20

Decreto no 10.222, de  
5 de fevereiro 

de 2020

Aprova a 
Estratégia 

Nacional de 
Segurança 
Cibernética

– http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019‑2022/2020/

decreto/D10222.htm

20
19

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98624

Classificação de 
mercadorias

– http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=106211

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98471

Classificação de 
mercadorias

– http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=105135

continua

128 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

129 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

130 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106211
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106211
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106211
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105135
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105135
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105135


TribuTação da Economia digiTal na EsfEra fEdEral | Volume 1130 

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
00

Portaria MF no 3 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=20435&visao=compilado

19
98

Portaria MF no 245 Altera a Portaria 
No 202/98

– http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=25494&visao=compilado

19
97

Portaria MF no 339 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=26830

Portaria MF no 306 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=26424

Portaria MF no 266 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=25839

Portaria MF no 221 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=25041&visao=compilado

Portaria MF no 187 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=24488&visao=compilado

19
96

Portaria MF no 238 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=25374&visao=compilado

Portaria MF no 38 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=21816&visao=compilado

19
95

Portaria MF no 313 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=26499

Portaria MF no 47 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=22041

19
94

Portaria MF no 397 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=27409

19
93

Portaria MF no 521 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=28455

Portaria MF no 116 Benefício fiscal II http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.action?

visao=anotado&idAto=23325

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=20435&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=20435&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=20435&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25494&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25494&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25494&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26830
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26830
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26830
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26424
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26424
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26424
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=25839
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=25839
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=25839
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25041&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25041&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25041&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=24488&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=24488&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=24488&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25374&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25374&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25374&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=21816&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=21816&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=21816&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26499
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26499
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=26499
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=22041
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=22041
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=22041
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=27409
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=27409
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=27409
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=28455
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=28455
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=28455
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=23325
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=23325
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=23325
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1.4. análise dos resultados encontrados
Junto ao Planalto, o principal resultado encontrado foi o Decreto da Estratégia 

Nacional de Segurança Cibernética (Decreto no 10.222/2020). Nesse sentido, 
reconhece o Governo Brasileiro as intensas transformações e os impactos promo‑
vidos pela revolução tecnológica no cotidiano das pessoas, especialmente no que 
se refere às formas de comunicação, de interação e de acesso às informações.

Assim, há a crescente necessidade de incentivo à pesquisa e à inovação em 
prol do desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, o Governo Brasileiro pre‑
tende fomentar as iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I, 
em segurança cibernética, visando à modernização da estrutura do país em se‑
tores como a Robótica. Nota‑se, portanto, o papel de destaque assumido por 
essa área no projeto de futuro do Brasil.

No que importa ao setor industrial, a compreensão de que desonerações 
fiscais redundam em ganhos de produtividade deu origem ao Decreto no 6.233, 
de 11 de outubro de 2007, estabelecendo critérios para efeito de habilitação de 
empresas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
de Semicondutores – PADIS. Nas importações e nas aquisições, no mercado 
interno, de Robôs industriais a serem incorporados ao ativo imobilizado da em‑
presa, o PADIS reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; da con‑
tribuição para o PIS/PASEP‑Importação e da COFINS‑Importação; do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI e do Imposto de Importação (art. 13).

Em relação à pesquisa conduzida na Receita Federal do Brasil, os dados 
históricos encontrados são interessantes, na medida em que a primeira men‑
ção ao termo Robô remonta a duas Portarias de 1993: a Portaria MF no 116, 
de 11 de março e a Portaria MF no 521, de 22 de setembro. Em conjunto, as 
duas Portarias alteraram para zero, até 31/12/94, a alíquota do Imposto de 
Importação para certos produtos, como o

Robô industrial constituído de braço mecânico com movimentos orbitais de 

5 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual ou superior a 4 qui‑

logramas, painel elétrico de comando e controle e unidade de programação.

Vê‑se que as duas Portarias tratam de uma desoneração tributária para fo‑
mentar o crescimento do setor industrial do Brasil. Esse mesmo tipo de política 
de redução de Imposto sobre a Importação sobre alguns produtos voltados à 
indústria, e que contêm partes robóticas, estendeu‑se até os anos 2000, con‑
forme elencado abaixo:
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X� A Portaria MF no 397, de 30 de junho de 1994, que alterou para 0% a 
alíquota do Imposto de Importação, até 31/12/94, para o “Robô de trans‑
porte de disco compacto a laser.”

X� A Portaria MF no 47, de 9 de fevereiro de 1995, que abaixou para zero a 
alíquota do Imposto de Importação, até 30 de abril de 1995, para o Robô 
industrial constituído de braço mecânico com movimentos orbitais de 5 ou 
mais graus de liberdade, capacidade de carga igual ou superior a 4 quilo‑
gramas, painel elétrico de comando e controle e unidade de programação;

X� A Portaria MF no 313, de 28 de dezembro de 1995, que reduziu para zero por 
cento a alíquota do imposto de importação, até 31 de dezembro de 1996, para 
diversos itens, como “Máquina robotizada para embalar em caixas de papelão, 
com controlador lógico programável e sistema distribuidor para até 8 pistas”. 
Para o mesmo lapso temporal, a Portaria MF no 38, de 22 de fevereiro de 1996, 
e a Portaria MF no 238, de 29 de outubro de 1996, acrescentaram novos itens 
suscetíveis ao benefício fiscal da desoneração do Imposto de Importação;

X� A Portaria MF no 187, de 04 de agosto de 1997, modificou para zero por 
cento as alíquotas ad valorem do imposto de importação incidentes sobre 
determinadas mercadorias importadas que fossem desembaraçadas até 31 
de dezembro de 1997, dentre elas o “Robô com braço mecânico, para sol‑
da de partes de cabines de caminhões”. Novos itens com partes robóticas 
foram acrescidos ao rol dos produtos desonerados do II pelas Portarias MF: 
no 221, de 11 de setembro de 1997; no 266, de 7 de outubro de 1997; e 
no 306, de 21 de novembro de 1997.

X� A Portaria MF no 339, de 18 de dezembro de 1997, alterou para cinco por 
cento, a partir de 1o de janeiro de 1998, as alíquotas ad valorem do Imposto 
de Importação incidentes sobre produtos industriais com partes robóticas. 
Mais importante, contudo, foi a Portaria MF no 202, de 12 de agosto de 
1998, a qual editou, acrescentando e excluindo mercadorias desoneradas, 
o instrumento legal anteriormente citado.

X� A Portaria MF no 3, de 12 de janeiro de 2000, e a Portaria MF no 336, de 
20 de setembro de 2000, mantiveram a política de concessão de benefício 
fiscal a certos produtos industriais robotizados. Tais Portarias, bem como a 
Portaria MF no 202, de 12 de agosto de 1998, foram posteriormente mo‑
dificadas pela Portaria MF no 464, de 26 de dezembro de 2000, a qual 
fixou para 4%, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação inciden‑
tes sobre as mercadorias constantes nas Portarias anteriores, estendendo 
a vigência destas até 30 de junho de 2001.
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Em anos mais recentes, a Receita Federal do Brasil foi instada a se ma‑
nifestar sobre a classificação de mercadoria envolvendo Robôs industriais. Na 
Solução de Consulta no 98.471 – COSIT, de 16 de outubro de 2019, foi obser‑
vado se tal mercadoria possuía, ou não, uma especialidade na sua função. Isto 
porque a posição 84.79 (“Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, 
não especificados nem compreendidos noutras posições deste Capítulo”) tem 
caráter residual, ou seja, somente se não houver nenhuma categoria específica 
para o produto a ser classificado é que aquela será aplicada.

No caso acima narrado, a classificação residual não foi possível, eis que a parte 
robótica do produto industrial (o braço robótico) possuía uma aplicação determina‑
da: executar como principal tarefa a carga/descarga ou movimentação de itens. As 
demais tarefas eram secundárias ou complementares à função de movimentação, 
como o computador a bordo que apenas auxiliava a função determinada. Se tiver 
um objetivo específico, o Robô industrial deverá classificar‑se dentro da sua cor‑
reta posição, fugindo da categorização residual. Aos Robôs industriais concebidos 
exclusivamente para elevação, carregamento, descarregamento ou movimentação, 
deve ser designada a posição 84.28. Para o produto em referência, a subposição 
foi a 8428.90, por falta de uma subcategorização específica.

Em acréscimo ao decidido na Solução anterior, a Solução de Consulta  
no 98.624 – COSIT, de 19 de dezembro de 2019, trouxe o entendimento de que 
as máquinas e aparelhos de elevação, de carregamento, de descarregamento 
ou de movimentação, classificam‑se na posição 84.28. As suas partes indivi‑
dualizadas, contudo, devem ser classificadas na posição 84.31. Naquele caso 
concreto, adotou‑se a subposição 8431.39.00.

Junto ao CARF, um outro ponto interessante vem atrelado às discussões quan‑
to à importação de Robôs industriais. No Acórdão no 3201 003.506, em sessão de 
20 de março de 2018, proferido pela 2a Câmara/1a Turma Ordinária, foi discutida a 
concessão do regime privilegiado de “Ex‑Tarifário”. Este, nas palavras da Secretaria 
Executiva da Câmara de Comércio Exterior, órgão do Ministério da Economia, consis‑
te na redução temporária da alíquota do imposto de importação de bens de capital 
(BK) e de bens de informática e telecomunicações (BIT), assim grafados na Tarifa 
Externa Comum (TEC) do Mercosul, quando não houver a produção nacional equi‑
valente. Atualmente, o Ministério da Economia tem promovido a redução a 0% 
(zero), ao amparo do Ex‑Tarifário. Sem a aplicação do regime, as importações de 
BK têm uma incidência modal de 14% de Imposto de Importação e as de BIT 16%.

Um “Regime Comum de Bens de Capital Não Produzidos” foi estabelecido 
pela Decisão do Conselho do Mercado Comum no 34/03, o qual previa uma Lista 
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Comum de Bens de Capital, não produzidos no bloco, que teriam suas alíquotas 
reduzidas temporariamente para 0%. Além disso, cada Estado Parte poderia ter 
a sua Lista Nacional de Bens de Capital Não Produzidos, com alíquotas reduzi‑
das a 2%. Esse regime deveria ter entrado em vigor em 1o de janeiro de 2006, 
mas não foi implementado até o momento. Como alternativa, o bloco vem au‑
torizando os membros a aplicarem tarifas de importação diferentes da TEC para 
os produtos classificados como BK. No caso de bens de informática e de tele‑
comunicações (BIT), a Decisão CMC no 57/10 autorizou os Estados Partes do 
Mercosul a reduzirem a tarifa do imposto de importação para até 0%, de produ‑
tos definidos na TEC como BIT, sem produção nacional, incluindo os sistemas 
integrados que os contenham, de maneira unilateral e ilimitada. A Decisão CMC 
no 25/15 prorrogou os prazos para Brasil e Argentina até 31 de dezembro de 
2021, para o Uruguai até 2022 e para o Paraguai até 2023.

Em Decisões mais antigas, o CARF ponderou quanto à correta classifica‑
ção do Robô industrial. Tal como a RFB fez em suas Soluções de Consulta, o 
questionamento posto também se cingiu à execução de funções específicas por 
parte do Robô. Nesse passo, no Acórdão no 302‑35.257, de 22 de agosto de 
2002, proferido pelo Terceiro Conselho dos Contribuintes, Segunda Câmara, ao 
classificar um Robô manipulador mecânico, entendeu o CARF que tem esse a 
única função de transportar peças. Dessa forma, é incontestável que os Robôs 
industriais concebidos exclusivamente para a elevação, carregamento, descarre‑
gamento ou movimentação de bens ou objetos classificam‑se na posição 84.28.

Nessa mesma toada seguiu o Acórdão no 303‑34.062, de 26 de fevereiro 
de 2007. Naquela decisão, enquanto o Fisco concluiu se tratar de um maqui‑
nário com funções específicas, o CARF deu razão ao Contribuinte quando este 
classificou o produto como maquinário que pode “indiferentemente, empregar‑se 
em diversas funções graças à utilização de diferentes equipamentos”. Vale dizer, 
o Robô industrial em questão pode exercer diversas funções, na medida em que 
emprega diferentes ferramentas, mas não por isso pode‑se dizer que o maquinário 
foi concebido exclusivamente para exercer tais funções. Assim, deve‑se classificar 
o produto na posição NCM 8479.89.99 (“Máquinas e aparelhos mecânicos com 
função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste 
Capítulo”) e não na posição NCM 8424.89.00 (“Robô industrial especialmen‑
te concebido para projetar, dispersar ou pulverizar matérias líquidas ou em pó”).



software

“Software is a great combination between artistry and engineering.”

Bill Gates
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1.1. Sumário executivo

Há dois programas para a concessão de benefícios fiscais envolvendo  
software. As empresas dos setores de tecnologia podem excluir do lucro líquido, 
para efeito de apuração do lucro real, sem prejuízo da dedução normal, os cus‑
tos e as despesas com a capacitação de pessoal que atua no desenvolvimento 
de programas de computador.131 Em complemento, fica suspensa a exigência 
do PIS/COFINS e do PIS/COFINS‑Importação sobre a venda ou a importação de 
bem para compor o ativo imobilizado; ou sobre prestação ou a importação de 
serviços, quando a pessoa jurídica beneficiária das aquisições e dos recebimentos 
for optante do Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação 
de Serviços de Tecnologia da Informação – Repes.132

Ainda no panorama das importações, há redução a 0% da alíquota do 
Imposto de Importação – II incidente sobre softwares para incorporação ao 
ativo imobilizado por pessoa jurídica beneficiária do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS.133 
Ademais, as importações de softwares voltados à interatividade de pessoas 
com deficiência visual também gozam de redução de alíquota a 0% para PIS/
COFINS‑Importação.134

benefício TribuTário

XX Suspensão do PIS/COFINS e do PIS/COFINS‑Importação às pessoas jurídicas 
participantes do REPES. Além disso, há a possibilidade de redução a 0% das 
alíquotas de II, se a empresa for optante do PADIS, e de PIS/COFINS‑Impor‑
tação, se a importação de software for orientada à interatividade de pessoas 
com deficiência visual.

131 Art. 13‑A da Lei 11.774/2008. As empresas dos setores de tecnologia da informação – TI e de 
tecnologia da informação e da comunicação – TIC poderão excluir do lucro líquido os custos e 
despesas com capacitação de pessoal que atua no desenvolvimento de programas de computa‑
dor (software), para efeito de apuração do lucro real, sem prejuízo da dedução normal (incluído 
pela Lei no 11.908, de 2009).

132 Art. 5o da Lei 11.196/2005, na redação dada pela Lei no 12.715/2012. Será beneficiária do 
regime a pessoa jurídica que exerce, preponderantemente, as atividades de desenvolvimento 
de software ou de prestação de serviços de tecnologia da informação e que, por ocasião da sua 
opção pelo REPES, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 50% (cinquenta 
por cento) de sua receita bruta anual decorrente da venda dos bens e serviços voltados ao se‑
tor da tecnologia.

133 Art. 3o, §§1o e 5o da Lei no 11.484/2007, com a redação dada pela Lei no 13.159/2015.

134 Art. 8o, § 12, XXXV e XXXVI, da Lei no 11.484/2007.
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A maior complexidade tributária, contudo, está na qualificação das remes‑
sas realizadas a título de pagamento por software. Isto porque, a depender da 
natureza dessas remessas, uma série de consequências, em nível tributário, se 
desencadeia.

Por um lado, quando a transação envolver os SaaS, no âmbito da Computação 
em Nuvem, a RFB já se manifestou no sentido de classificá‑los como pagamen‑
tos por serviços técnicos. De forma mais aprofundada, faz‑se referência ao tópico 
da Computação em Nuvem. Por outro, as remessas pelo uso de software devem 
ser entendidas como pagamentos a título de royalties quando são feitas em sede 
dos contratos de comercialização e de licenciamento de uso de softwares.135 
Em resumo, os valores estarão sujeitos à alíquota de 15% (quinze por cento) de 
IRRF.136 Não incidem, todavia, o PIS e a COFINS‑Importação, tendo em vista 
que o pagamento de royalties relativos a programa de computador não se trata 
de uma prestação de serviços.137 Por fim, no que tange à CIDE,138 a legislação 
afasta a incidência deste tributo, eis que a licença de comercialização ou distri‑
buição de programas de computador não implica a transferência de tecnologia.139

Para as operações no âmbito doméstico, dirimindo longa discussão doutriná‑
ria e jurisprudencial acerca da bitributação envolvendo ICMS e ISS, recentemente 
o Supremo Tribunal Federal excluiu das hipóteses de incidência do ICMS o li‑
cenciamento, ou cessão de direito de uso de programas de computador,140 seja 
ele padronizado ou adaptado às necessidades do comprador, não importando 

135 Receita Federal do Brasil: Soluções de Divergência COSIT no 2, de 7 de março de 2019, e no 
18, de 27 de março de 2017. Solução de Consulta COSIT no 99004, de 15 de abril de 2019.

136 Nos termos do art. 17, da IN RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, e do art. 767 do Anexo 
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

137 A Solução de Divergência no 22 – COSIT, de 7 de março de 2019, dirimiu a questão. Aplicação 
dos arts. 1o e 3o, da Lei no 10.865/2004. São fatos geradores da COFINS‑Importação e do PIS/
PASEP‑Importação os “serviços executados no exterior, cujo resultado se verifique no País” e “o 
pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domicilia‑
dos no exterior como contraprestação por serviço prestado”, situações diversas da tratada.

138 Instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000 e que será devida pela pessoa ju‑
rídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela pessoa 
jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com re‑
sidentes ou domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que tenham 
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados 
por residentes ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, 
empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no 
exterior, conforme disposto no artigo 2o, caput e § 2o, da Lei no 10.168/2000.

139 §1o, do art. 2o, da Lei no 10.168, de 2000.

140 ADIs 5659 e 1945 (J. 24/02/2021).

Software
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se o programa foi completamente instalado na máquina do adquirente, por 
download, ou se está disponível ao consumidor por meio de senha de acesso a 
um ambiente virtual (nuvem). Na ocasião, o STF declarou que o tributo sobre 
tais operações é, unicamente, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS). Salientou o voto condutor que a Lei Complementar no 116/03 não faz 
distinção quanto à transferência, por meio do contrato de licenciamento ou da 
cessão de direito de uso de programas de computador, ocorrer pelo meio físico 
ou eletrônico (ADI 1945/MT).

Um outro tema já abordado pela RFB diz respeito à dedutibilidade, para 
fins de apuração do IRPJ, dos pagamentos decorrentes de contratos de distri‑
buição e/ou de comercialização de softwares reputados como royalties, quando 
remetidos a pessoas do mesmo grupo econômico, controladores indiretos, do‑
miciliados no exterior. Em breve síntese, a dedutibilidade com royalties deve 
ser vista com cautela, posto que o RIR/2018, além da regra geral permissiva 
do art. 362, arrola uma série de exceções nos incisos do art. 363. No caso 
do pagamento de royalties para os sócios, para evitar a criação de gastos 
indevidos que não atendam ao critério da necessidade, aqueles devem ser en‑
tendidos como não dedutíveis, eis que o pagamento a título de royalties aos 
próprios sócios da pessoa jurídica carece de sentido, já que não se paga a si 
mesmo, mas somente a terceiros, uma retribuição pelo uso, fruição ou explo‑
ração de direitos.141

Por fim, vale traçar uma correlação entre o licenciamento para a comerciali‑
zação de software, por uma empresa do grupo, às demais empresas do mesmo 
grupo econômico, com os contratos de compartilhamento de custos, na medida 
em que as figuras não se confundem.142 Os Contratos de Compartilhamento de 
Custos (Cost Sharing Agreement) existem na razão da otimização de uma efi‑
ciência operacional corporativa, ao passo que uma única empresa centraliza as 
despesas com certas funções administrativas. Nesse sentido, o rateio dos cus‑
tos com o acesso a um software pode ser efetivado, e as remessas feitas pelas 
demais empresas do grupo à empresa centralizadora das despesas serão consi‑
deradas como meros reembolsos para recomposição de patrimônio, não sujeitas, 
portanto, ao IRRF, à CIDE e ao PIS/COFINS‑Importação.143

141 Conferir Solução de Consulta no 182 – COSIT, de 31 de maio de 2019.

142 Solução de Consulta no 146 – COSIT, de 17 de abril de 2019.

143 Vide SC COSIT no 8, de 2012.
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Entretanto, as atividades centralizadas dentro do Cost Sharing devem ser 
apenas de cunho backoffice, ou seja, não podem apresentar traços da ativida‑
de econômica principal do Grupo. Caso isto seja constatado, um Contrato de 
Compartilhamento de Custos com o acesso a um software deve ser descarac‑
terizado para um acordo de licenciamento do uso do software e passará a ser 
tributado não como reembolso, mas como pagamento por royalties, devendo in‑
cidir todo o tratamento tributário já mencionado anteriormente.

TribuTação

XX Se houver atividade de processamento de dados, a remessa pelo paga‑
mento dos softwares será entendida como pagamento por serviços técnicos, 
sujeito ao Imposto de Renda, à CSLL e ao PIS/COFINS (na importação há 
incidência de IRRF, CIDE e PIS/COFINS‑Importação). Do contrário, poderá 
ser qualificada como pagamento por royalties, afastando‑se a incidência de 
PIS/COFINS‑Importação.

1.2. Considerações iniciais

A Solução de Divergência no 18 – COSIT, de 27 de março de 2017, deu 
definição ao termo software. Para a RFB, “softwares são programas de com‑
putador que desempenham papel singular na sociedade moderna, uma vez que 
a necessidade de automação das informações está presente em todas as áreas 
de atuação humana”. Sua definição legal consta do art. 1o, da Lei no 9.609, de 
19 de fevereiro de 1998, nos seguintes termos:

Art. 1o Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado 

de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físi‑

co 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 funcio‑

nar de modo e para fins determinados.

A Receita Federal do Brasil, com fulcro na mesma Lei citada acima, tam‑
bém apresenta algumas características intrínsecas aos softwares, quais sejam:

a) o software é um bem incorpóreo, já que consiste em um conjunto organi‑
zado de instruções em linguagem natural ou codificada (art. 1o);

b) o software não se confunde com o suporte físico que o contém (art. 1o);

Software
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c) a propriedade intelectual do software é tutelada pela legislação que prote‑
ge os direitos autorais e conexos das obras literárias no Brasil (art. 2o);

d) constitui crime sujeito a pena de reclusão ou multa a reprodução, por qual‑
quer meio, de software, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem 
autorização expressa do titular dos direitos autorais (art. 12, parágrafo 1o);

e) a cópia legitimamente adquirida pode ser reproduzida uma única vez, des‑
de que o novo exemplar se destine à salvaguarda da cópia inicial (backup) 
ou ao armazenamento eletrônico, hipótese em que a cópia original servirá 
de salvaguarda (art. 6o, I).

Ademais, a legislação brasileira confere aos programas de computador a 
natureza de obra intelectual, concedendo a eles a proteção dos direitos auto‑
rais, no artigo 7o, da Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. A legislação 
brasileira ainda define quais as formas de contrato envolvendo programas de 
computador. As únicas espécies de contratos relativos a direitos sobre progra‑
mas de computador são definidas pelo legislador como contrato de licença de 
uso no País (art. 9o); contrato de licença de direitos de comercialização de pro‑
gramas de computador oriundos do exterior (art. 10) e contrato de transferência 
de tecnologia (art. 11).

A distinção entre as formas de contratação envolvendo programas de com‑
putador assegura que os direitos sobre o software fiquem sob o domínio de seu 
autor, exceto no caso de transferência de tecnologia. A lei do software prevê que 
a entrega pelo fornecedor do código‑fonte dos programas é condição indispensá‑
vel para essa transferência (art. 11). Assim, somente caracteriza transferência 
de tecnologia o acesso ao código‑fonte dos programas que permite realizar mo‑
dificações nos produtos adquiridos para revenda.

Dentro do tema dos softwares, há um campo que merece relevo: software 
como Serviço (software as a Service – SaaS). Este é um modelo de entrega de 
software em que as empresas clientes pagam, não pela propriedade do software,  
mas pelo uso do mesmo e as companhias fornecedoras proveem manutenção 
e suporte técnico aos seus clientes. SaaS pode ser definido como “software im‑
plementado como um serviço hospedado e acessado pela Internet”. Isso quer 
dizer que o SaaS inclui uma série de serviços e aplicativos que podemos nem 
esperar encontrar nessa categoria, como por exemplo um serviço de e‑mail ba‑
seado na web. Os conceitos de SaaS foram mais bem trabalhados no tópico de 
Computação em Nuvem.
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1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados
A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária federal 

brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 
foram realizadas nos sites do Planalto,144 da SRFB145 e do CARF.146 Em paralelo, 
foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especializa‑
da e de operadores do Direito e de áreas afins. O termo empregado na busca foi:

 i) Software.

Este termo de pesquisa foi o que mais resultou em achados junto a todas as 
fontes de pesquisa. Em linhas gerais, foram localizadas 376 ocorrências do ter‑
mo software, desde 1986 até 2020. Tendo em vista as limitações impostas pela 
disposição espacial do trabalho, a repetição das temáticas e a mais recente juris‑
prudência administrativa do CARF e da RFB, foi estabelecido um recorte temporal 
a partir de 2015, no que a pesquisa retornou 170 resultados, arrolados abaixo:

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
20

CARF Acórdão 
1001‑001.749

Desenvolvimento 
e edição de 
softwares  

prontos para o 
uso, de prateleira 

e standard”

IRPJ –

CARF Acórdão 
9303‑009.972

Serviço de 
manutenção

PIS/PASEP 
COFINS

–

CARF Acórdão 
2201‑005.751

Prestação de 
serviço de 

suporte técnico

Contribuições 
Previdenciárias

–

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF06 
no 6003

Licença de uso IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108408

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 99004

Lucro presumido 
– venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108338 

continua

144 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.
145 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

146 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf.

Software

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108408
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108408
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108408
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108408
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108338
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108338
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108338
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108338
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
20

Solução de 
Consulta

COSIT no 24 Benefício fiscal – 
Simples Nacional

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=108242

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF05 
no 5001

Lucro presumido 
– Suporte técnico

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=106821

20
19

CARF Acórdão 
3301‑007.145

Crédito fiscal PIS/PASEP 
COFINS

–

CARF Acórdão 
1302‑003.995

Aquisição de 
software

IRPJ‑CSLL –

CARF Acórdão 
9303‑009.602

Custo/Despesa 
com serviço

PIS/PASEP 
COFINS

–

CARF Acórdão 
3001‑000.872

Licença de uso CIDE –

CARF Acórdão 
3402‑006.465

Crédito fiscal 
– software 
importado

PIS/PASEP 
COFINS

‑

CARF Acórdão 
9303‑008.595

Despesa com 
aluguel de 
software

PIS/PASEP –

CARF Acórdão 
9303‑008.214

Crédito fiscal PIS/PASEP 
COFINS

–

CARF Acórdão 
9303‑008.297

Aquisição de 
software

PIS/PASEP 
COFINS

–

CARF Acórdão 
3201‑005.291

Software 
embutido em 
mercadoria

– –

CARF Acórdão 
3302‑006.537

Remessa direitos 
autorais em 

software

CIDE –

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 99016

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105896

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 306

Benefício Fiscal – 
PARDIS

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105813

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 312

Base de 
incidência

Contribuições 
Sociais

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105661

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108242
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108242
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108242
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108242
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106821
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106821
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106821
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=106821
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105896
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105896
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105896
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105896
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105813
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105813
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105813
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105813
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105661
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105661
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105661
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105661
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

19

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF08  
no 8020

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=105555

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 285

Obrigações 
acessórias – DIRF

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104735

Instrução 
Normativa

RFB no 1911 Benefício fiscal PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104314

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 271

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=103950

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 269

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ‑CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=103948

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 262

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=103944

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 243

Imunidade PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=103588

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF07 
no 7044

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102885

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF03 
no 3037

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102724

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09 
no 9035

Royalties – 
Licença de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102559

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09 
no 9028

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.actio
n?visao=anotado&idA

to=102553

continua

Software

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105555
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105555
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105555
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=105555
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104735
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104735
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104735
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104735
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103950
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103950
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103950
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103950
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103948
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103948
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103948
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103948
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103588
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103588
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103588
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103588
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102885
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102885
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102885
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102885
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102724
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102724
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102724
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102724
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102559
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102559
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102559
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102559
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102553
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102553
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102553
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102553
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102553
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20
19

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09 
no 9004

Royalties – 
Licença de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102542

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 222

Benefício fiscal – 
Simples Nacional

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=102038

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 182

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRPJ http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=101736

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 179

Fato gerador IPI http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=101694

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF01 
no 1006

Regime de 
apuração

PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=100644

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 146

Royalties – 
Licença de uso

IRRF – CIDE 
PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=100416

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 99004

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF – CIDE 
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=100351

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 2

Royalties – 
Licença de uso

PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99773

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 138

Royalties – 
Licença de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99770

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 104

Benefício fiscal – 
Associação civil

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99658

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 77

Serviço de 
processamento 

de dados

IRRF – CSLL 
PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99651

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102542
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102542
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102542
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102542
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102038
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102038
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102038
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102038
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101694
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101694
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101694
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=101694
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100644
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100644
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100644
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100644
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100416
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100416
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100416
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100416
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100351
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100351
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100351
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100351
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99773
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99773
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99773
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99773
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99770
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99770
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99770
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99770
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99658
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99658
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99658
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99658
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99651
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99651
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99651
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99651


145 

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

19

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 53

Benefício fiscal  
– PARDIS

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=99561

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 45

Base de 
incidência

IRPJ – CSLL 
PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=98972

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF04 
No 4005

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=98621

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 39

Base de 
incidência

IRPJ – CSLL  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=98474

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 292

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
– COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=97838

20
18

CARF Acórdão 
3201‑004.221

Crédito fiscal COFINS –

CARF Acórdão 
3301‑004.982

Dispendio com 
manutenção de 

software

PIS/PASEP  
COFINS

–

CARF Acórdão 
9303‑007.067

Remessa direitos 
autorais em 

software

IRRF – CIDE –

CARF Acórdão 
3201‑004.157

Software 
embutido em 
mercadoria

IPI –

CARF Acórdão 
9303‑006.877

Remessa ao 
exterior – software

CIDE –

CARF Acórdão 
3402‑005.396

Remessa ao 
exterior – software

CIDE –

CARF Acórdão 
3301‑004.679

Remessa ao 
exterior – software

CIDE –

CARF Acórdão 
3302‑005.578

Remessa ao 
exterior – software

IRRF – CIDE ‑

CARF Acórdão 
9303‑006.251

Remessa ao 
exterior – software

CIDE –

CARF Acórdão 
3301‑004.585

Remessa ao 
exterior – software

PIS/PASEP  
COFINS

–

continua

Software

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99561
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99561
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99561
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99561
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98621
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98621
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98621
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98621
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98474
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98474
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98474
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98474
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97838
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97838
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97838
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97838
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20
18

CARF Acórdão 
9303‑005.983

Remessa  
ao exterior – 

software

CIDE –

CARF Acórdão 
3402‑005.223

Exportação  
de serviço

PIS/PASEP  
COFINS

–

CARF Acórdão 
1302‑002.695

Cessão de direito 
– software

IRPJ –

CARF Acórdão 
9303‑005.497

Remessa ao 
exterior – 
software

CIDE –

CARF Acórdão 
3301‑004.098

Remessa ao 
exterior – 
software

CIDE –

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9092

Venda de 
software

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96646

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9086

Venda de 
software – 
SISCOSERV

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96640

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9022

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96633

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9021

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=96632

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 170

Benefício  
fiscal –  

Alíquota zero

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=95383

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF02  
no 2010

Royalties – 
direito de 

comercialização

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=94919

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF06  
no 6014

Royalties – 
Licença de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=94790

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98182

Licença de uso – http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=94075

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96646
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96646
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96646
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96646
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96640
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96640
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96640
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96640
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96633
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96633
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96633
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96633
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96632
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96632
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96632
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96632
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95383
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95383
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95383
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=95383
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94919
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94919
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94919
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94919
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94790
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94790
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94790
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94790
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94075
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94075
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94075
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94075
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

18

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 89

Licença de uso – 
Serviço técnico

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=93932

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 65

Licença de uso – 
Serviço técnico

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=92315

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 58

Licença de uso – 
Serviço técnico

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=91155

20
17

CARF Acórdão 
9101‑003.055

Remessa ao 
exterior – 
software

IRPJ –

CARF Acórdão 
3201‑003.207

Licença de uso CIDE –

CARF Acórdão 
1401‑002.082

Despesa com 
prestação de 

serviço de 
informática

IRPJ –

CARF Acórdão 
3302‑004.377

Aluguel de 
software

PIS/PASEP –

CARF Acórdão 
3302‑003.507

Licença de uso CIDE –

CARF Acórdão 
3402‑003.721

Licença de uso CIDE –

CARF Acórdão 
3402‑003.821

Licença de uso PIS/PASEP  
COFINS

–

Ato 
Declaratório 

Interpretativo

RFB no 7 Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=88879

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF03 
no 3011

Licença de uso – 
Serviço técnico

Contribuições 
Sociais

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=87759

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 501

Licença de uso – 
Serviço técnico

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=87349

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 98430

Classificação 
de mercadorias 

(Máquina 
cortadora de 

papel)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=87189

continua

Software

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93932
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93932
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93932
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93932
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92315
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92315
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92315
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92315
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91155
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91155
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91155
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91155
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88879
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88879
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88879
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88879
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87759
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87759
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87759
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87759
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87189
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
17

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98429

Classificação 
de mercadorias 

(Máquina 
cortadora de 

papel)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=87188

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98428

Classificação de 
mercadorias (Má‑
quina cortadora 

de papel)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=87187

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 499

Licença de uso – 
SISCOSERV

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=87149

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 448

Royalties – 
Direito de 

comercialização

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=87096

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 99124

Royalties – 
Licença de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86960

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF08  
no 8056

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86707

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 434

Benefício fiscal – 
Simples Nacional

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86462

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 442

Compartilhamento 
de custos

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86360

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 407

Suporte técnico IRRF – CSLL 
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86349

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 449

Licença de uso – 
SISCOSERV

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86321

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 441

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF – CIDE http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86320

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87188
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87188
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87188
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87188
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87187
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87187
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87187
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87187
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87149
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87149
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87149
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87149
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87096
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87096
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87096
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87096
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86960
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86960
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86960
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86960
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86707
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86707
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86707
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86707
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86462
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86360
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86349
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86321
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86320
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86320
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86320
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86320
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

17

Instrução 
Normativa

RFB no 1737 Controle 
aduaneiro

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86226

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 402

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86089

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 381

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF  
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86079

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 374

Royalties PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=85693

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98275

Classificação 
de mercadorias 
(Medidor ótico 
para balística)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=85104

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98255

Classificação 
de mercadorias 
(SmartWatch)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=85091

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98254

Classificação 
de mercadorias 
(SmartWatch)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=85090

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF01  
no 1025

Royalties – 
Licença de uso

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84762

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 99084

Royalties – 
Licença de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84185

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 342

Royalties – 
Licença de uso

IRRF  
PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84078

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 284

Suporte técnico PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84069

continua

Software

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86226
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86226
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86226
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86226
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86089
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86089
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86089
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86089
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86079
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86079
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86079
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86079
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85693
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85693
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85693
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85693
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85104
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85104
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85104
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85104
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85091
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85091
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85091
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85091
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85090
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85090
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85090
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=85090
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84762
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84762
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84762
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84762
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84185
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84185
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84185
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84185
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84078
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84078
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84078
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84078
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84069
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84069
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84069
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=84069
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
17

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 316

Royalties – 
Licença de uso

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83933

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF07  
no 7014

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF – CIDE http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83811

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 262

Royalties – 
licença de uso

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83681

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 243

Suporte técnico IRPJ – CSLL  
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83682

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 242

Licenciamento 
de uso

IRPJ – CSLL  
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83189

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 236

Benefício fiscal – 
Simples Nacional

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83010

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 235

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83001

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 231

Benefício fiscal – 
Simples Nacional

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=82999

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 230

Licenciamento 
de uso

IRPJ – CSLL  
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.fazenda.
gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idAto=

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9041

Venda de 
software – 
SISCOSERV

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=82882

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 98009

Classificação 
de mercadorias 

(Medical Kit)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=82535

Solução de 
Consulta

COANA 
no 88

Classificação 
de mercadorias 
(Microscópio 

ótico)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81951

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83933
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83933
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83933
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83933
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83811
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83811
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83811
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83811
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83681
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83681
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83681
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83681
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83682
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83682
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83682
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83682
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83010
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83010
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83010
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83010
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83001
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83001
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83001
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83001
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82999
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82999
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82999
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82999
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82882
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82882
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82882
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82882
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82535
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82535
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82535
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82535
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81951
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81951
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81951
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81951
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

17

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 18

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81825

Instrução 
Normativa

RFB no 1704 Regularização 
cambial e 
tributária

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81745

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 191

Suporte técnico IRRF – CIDE http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81598

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 140

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81449

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 184

Suporte técnico IRPJ – CSLL  
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81414

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF03  
no 3002

Lucro presumido 
– Licença de uso

IRPJ‑CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=81116

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9061

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=80495

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 18

Venda de 
software

Contribuições 
Sociais

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=79705

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 5

Suporte técnico IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=79701

20
16

CARF Acórdão 
3401‑003.199

Importação de 
software

– –

CARF Acórdão 
3402‑003.109

Licença de uso CIDE –

CARF Acórdão 
3302‑003.224

Importação de 
software

II –

CARF Acórdão 
1401‑001.607

Aquisição de 
software

IRPJ –

continua

Software

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81825
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81825
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81825
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81825
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81745
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81745
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81745
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81745
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81598
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81598
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81598
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81598
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81449
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81449
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81449
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81449
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81414
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81414
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81414
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81414
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81116
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81116
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81116
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81116
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=80495
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=80495
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=80495
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=80495
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79705
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79705
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79705
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79705
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79701
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79701
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79701
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79701
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20
16

CARF Acórdão 
9303‑003.550

Remessa ao 
exterior – 
software

CIDE –

CARF Acórdão 
2802‑003.048

Licença de uso PIS/PASEP  
COFINS

–

CARF Acórdão 
3302‑002.959

Licença de uso PIS/PASEP –

CARF Acórdão 
1201‑001.276

Preço de 
transferência

IRPJ –

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 154

Royalties – 
Direito de 

comercialização

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=79056

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 130

Licenciamento 
de uso

IRPJ – CSLL  
PIS/PASEP 
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=78043

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF10 
No 10077

Venda de 
software – 
SISCOSERV

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=77928

Solução de 
Divergência

COANA  
no 8

Classificação 
de mercadorias 
(Ferramenta)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=77439

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF07  
no 7011

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=77355

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 115

Suporte  
técnico

Contribuições 
Sociais

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=76984

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9047

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=76972

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 59

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=75422

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF06  
no 6026

Licenciamento 
de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=74944

continua

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79056
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79056
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79056
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79056
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=78043
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=78043
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=78043
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=78043
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77928
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77928
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77928
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77928
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77439
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77439
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77439
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77439
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77355
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77355
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77355
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=77355
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76984
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76984
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76984
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76984
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=76972
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=75422
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=75422
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=75422
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=75422
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74944
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

16

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF09  
no 9008

Suporte técnico Contribuições 
Sociais

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=74850

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 4

Licenciamento 
de uso

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=74240

Solução de 
Consulta

COSIT 
no 51

Regime de 
apuração

PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=73727

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF03 Serviço técnico IRRF – CIDE 
PIS/PASEP  
COFINS

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=73612

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF02  
no 2004

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ‑CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=73312

Instrução 
Normativa

RFB no 1627 Regularização 
cambial e 
tributária

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=72224

20
15

CARF Acórdão 
CSRF/03‑05.300

Comercialização 
de software

SIMPLES –

CARF Acórdão 
9303‑003.256

Licença de uso CIDE –

CARF Acórdão 
3202‑001.451

Despesa com 
software

COFINS –

CARF Acórdão 
1301‑001.641

Licença de uso IRRF –

CARF Acórdão 
3401‑002.469

Licença de uso COFINS –

CARF Acórdão 
1201‑001.097

Prestação de 
serviço

IRPJ –

CARF Acórdão 
3801‑004.705

Licença de uso PIS/PASEP –

Solução de 
Consulta

COANA  
no 347

Classificação de 
mercadorias (Apa‑
relho de detecção 

de saúde)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=70536

Solução de 
Consulta

COANA  
no 346

Classificação 
de mercadorias 
(Aparelho de 

bicicleta)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=70535

continua

Software

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74850
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74850
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74850
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74850
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74240
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74240
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74240
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74240
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73727
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73727
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73727
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73727
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73612
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73612
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73612
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73612
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73312
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73312
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73312
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73312
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=72224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=72224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=72224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=72224
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70536
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70536
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70536
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70536
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70535
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70535
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70535
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70535


TribuTação da Economia digiTal na EsfEra fEdEral | Volume 1154 

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
15

Solução de 
Consulta

COANA  
no 303

Classificação 
de mercadorias 
(Aparelho de 

bicicleta)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=68988

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 153

Serviço técnico IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=65677

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 131

Serviço técnico Contribuições 
Sociais

http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=65672

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 145

Serviço técnico  
– SIMPLES

IRRF http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=65068

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF07  
no 7020

Venda de 
software‑ 

SISCOSERV

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=64569

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 86

Benefício fiscal 
Simples Nacional

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=63458

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF03  
no 3005

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=62264

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF04  
no 4015

Lucro presumido 
– venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=62517

Solução de 
Consulta

COSIT  
no 374

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ – CSLL http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=61457

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF07  
no 7003

Lucro presumido 
– Venda de 
software

IRPJ http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=61401

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF07  
no 7002

Lucro presumido 
– venda de 
software

IRPJ http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=61400

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=68988
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=68988
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=68988
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=68988
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65677
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65677
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65677
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65677
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65672
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65672
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65672
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65672
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65068
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65068
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65068
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65068
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=64569
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=64569
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=64569
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=64569
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=63458
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=63458
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=63458
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=63458
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62264
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62264
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62264
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62264
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62517
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62517
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62517
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=62517
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61457
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61457
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61457
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61457
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61401
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61401
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61401
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61401
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61400
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61400
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61400
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61400


155 

1.4. análise dos resultados encontrados
A começar pelo Planalto, vale registrar que a Lei no 9.609, de 19 de feverei‑

ro de 1998, dispôs sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 
computador e sua comercialização no País. Neste corpo legislativo, ficou deter‑
minado que o “programa de computador” deve ser entendido 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 má‑
quinas 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. Dessa forma, deve‑se aplicar aos 
programas de computador o mesmo regime de proteção à propriedade intelectual 
conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais. A exploração de 
direitos autorais, por sua vez, é classificada como royalties pela Lei no 4.506, 
de 30 de novembro de 1964, em seu art. 22, alínea “d”, que a inclui dentre os 
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de di‑
reitos, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Antes mesmo da Constituição Federal de 1988, o I Plano Nacional de 
Informática e Automação – PLANIN, que vigorou por três anos, objetivara favo‑
recer a produção interna, como demonstram as medidas, dentre outras, voltadas 
a incentivar o desenvolvimento e a comercialização de software por empresas 
nacionais; direcionar as encomendas de software do Setor Público para as em‑
presas nacionais que comercializem produtos desenvolvidos no País; estabelecer 
mecanismos e instrumentos legais para controle de importação e internação de 
software; estimular a formação de pequenas empresas de alta tecnologia volta‑
das para o desenvolvimento de software; estabelecer mecanismos e instrumentos 
de capitalização de empresas nacionais, especialmente das que desenvolvem 
software nas áreas consideradas prioritárias;· estimular o desenvolvimento de 
tecnologia nacional aplicada a simuladores para aplicações militares e civis.

Ainda desse período, o art. 15 da Lei 7.232/1984, revogado pela Lei no 
8.248, de 1991, previa hipótese de desoneração fiscal às empresas nacionais, 
que tivessem projeto aprovado para o desenvolvimento do software, de relevan‑
te interesse para o sistema produtivo do País. A elas era concedido o benefício 
da redução do lucro tributável, para efeito de Imposto sobre a Renda, em per‑
centagem equivalente à que a receita bruta da comercialização desse software 
representasse na receita total da empresa.

Por sua vez, a Lei 8.248/91, em vigor, equipara os programas para computa‑
dores a bens e serviços de tecnologias da informação e comunicação (na redação 
dada pela Lei no 13.674, de 2018) e estabelece que as pessoas jurídicas que 
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exerçam atividades de desenvolvimento ou produção de bens de tecnologias da 
informação e comunicação, que investirem em atividades de pesquisa, desen‑
volvimento e inovação nesse setor, farão jus, até 31 de dezembro de 2029 (art. 
4o), a crédito financeiro decorrente do dispêndio mínimo efetivamente aplicado 
nessas atividades (na redação dada pela Lei no 13.969, de 2019).

Segundo a Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, as empresas dos 
setores de tecnologia da informação – TI e de tecnologia da informação e da 
comunicação – TIC poderão excluir do lucro líquido os custos e despesas com 
capacitação de pessoal que atua no desenvolvimento de programas de compu‑
tador (software), para efeito de apuração do lucro real, sem prejuízo da dedução 
normal, sendo certo que a mencionada exclusão fica limitada ao valor do lucro 
real antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso 
em período de apuração posterior (art. 13‑A e parágrafo único, incluídos pela 
Lei no 11.908, de 2009).

Por sua vez, ao instituir o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 
Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, a Lei no 11.196, 
de 21 de novembro de 2005 tratou de estabelecer que é beneficiária do REPES 
a pessoa jurídica que exerça preponderantemente as atividades de desenvolvi‑
mento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da informação e 
que, por ocasião da sua opção pelo REPES, assuma compromisso de exporta‑
ção igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta anual 
decorrente da venda dos bens e serviços de que trata este artigo (na redação 
dada pela Lei no 12.715, de 2012).

Na forma desse regime especial, no caso de venda ou de importação de 
serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de software e de serviços de 
tecnologia da informação, fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida pela prestadora de 
serviços, quando tomados por pessoa jurídica beneficiária do REPES, como tam‑
bém da contribuição para o PIS/PASEP‑Importação e da Cofins‑Importação, para 
serviços importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do REPEs (art. 5o).

A Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007, com a redação dada pela Lei no 
13.159/2015, passou a permitir a redução a zero da alíquota do Imposto de 
Importação – II – incidente sobre softwares, para incorporação ao ativo imobili‑
zado, por pessoa jurídica beneficiária do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS (art. 3o, §§ 1o e 5o).

Pela Lei no 10.865/2004, art. 8o, § 12. XXXV e XXXVI, ficam reduzidas a 
0 (zero) as alíquotas da contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de 
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Produtos Estrangeiros ou Serviços – PIS/PASEP‑Importação e a Contribuição 
Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de 
Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS‑Importação, nas hipóteses 
de importação de programas – softwares – de leitores de tela que convertem 
texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual; apare‑
lhos contendo programas – softwares – de leitores de tela que convertem texto 
em caracteres braile, para utilização de surdos‑cegos.

Após essa incursão na legislação tributária do Brasil sobre os softwares, 
cabe agora avançar nas principais discussões que rodeiam o tema:

1.4.1. Contratos de licenciamento, de comercialização e de uso de 
softwares

Partindo da asserção apresentada pela Lei no 9.609/98, no sentido de que 
se estende aos softwares o mesmo tratamento da proteção aos direitos autorais, 
um dos pontos mais controversos em relação aos softwares no ordenamento bra‑
sileiro versa sobre o tratamento tributário a ser adotado em razão dos contratos 
de licenciamento de uso dos softwares. Esta é uma temática sujeita a reiterados 
debates junto à Receita Federal e ao CARF. Nas linhas abaixo, far‑se‑á um resumo 
do entendimento mais atual de ambos os órgãos administrativos sobre a matéria.

No âmbito da Receita Federal do Brasil, salientam‑se sobretudo as Soluções 
de Divergência no 22 – COSIT, de 7 de março de 2019, e no 18, de 27 de março 
de 2017. Isto porque tais decisões harmonizam o entendimento da Autoridade 
Tributária, dirimindo quaisquer incompatibilidades no posicionamento da RFB. 
São, portanto, indispensáveis ao entendimento da matéria. Pelas Soluções de 
Divergência, as remessas feitas em sede dos contratos de comercialização e de 
licenciamento de uso de softwares devem ser entendidas como pagamentos a tí‑
tulo de royalties, disto resultando uma série de consequências em nível tributário.

De início, a remessa ao exterior está sujeita ao IRRF à alíquota de 15% 
(quinze por cento), nos termos do art. 17, da IN RFB no 1.455, de 6 de março 
de 2014, e do art. 767 do Anexo do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 
2018 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

No que tange à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), 
instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, esta é devida pela 
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos 
tecnológicos; pela pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem trans‑
ferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; pela 
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pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos 
e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes 
ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, 
empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou do‑
miciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida Lei.

Entretanto, o § 1o do art. 2o, da Lei no 10.168, de 2000, expressamente 
afasta a incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de comercialização 
ou distribuição de programas de computador que não envolva a transferência de 
tecnologia. Assim, seguindo a análise acima, a remessa de royalties pela licença 
de comercialização ou distribuição de software sem transferência de tecnologia 
não está sujeita à incidência da CIDE.

Quanto à incidência da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade 
Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior 
(COFINS‑Importação) e da Contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de 
Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/PASEP‑Importação) sobre o pagamento feito 
por empresa do grupo no Brasil a empresa do mesmo grupo econômico no exte‑
rior, destaca‑se o entendimento exarado na Solução de Divergência no 22 – COSIT, 
de 7 de março de 2019, a qual tratou da incidência de PIS/COFINS‑Importação 
sobre o valor pago pela exploração dos direitos de autor relativos a softwares.

No caso, a RFB salienta que a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS 
incidentes sobre a importação de mercadorias e serviços é disciplinada nos 
arts. 1o e 3o, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. Pela leitura do texto da 
mencionada lei, e com base no disposto na Lei no 9.609/1998, ficou entendi‑
do que os pressupostos para a incidência e fato gerador da COFINS‑Importação 
e do PIS/PASEP‑Importação são “serviços executados no exterior, cujo resulta‑
do se verifique no País” e “o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a 
remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contrapresta‑
ção por serviço prestado”.

Assim, a RFB entendeu que o pagamento de royalties relativos a programa 
de computador (software) não se subsume a qualquer hipótese prevista no art. 
3o, da Lei no 10.865, de 2004, já que não se trata de uma prestação de serviços. 
Diante do exposto, não incidem a contribuição para o PIS/PASEP‑Importação e a 
COFINS‑Importação sobre os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos 
para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior a título de remunera‑
ção do direito de autor relativo a programa de computador.



159 

No entanto, a Autoridade Tributária chama a atenção ao fato de que a 
operação de cessão de direitos deve estar muito bem escorada em sólida docu‑
mentação, a qual deve individualizar, em valores, o que no contrato corresponde 
a royalties e o que corresponde a eventuais serviços atrelados. Se não houver 
tal discriminação, o valor total da operação será considerado como correspon‑
dente a serviços e sofrerá a incidência das contribuições.

Portanto, nos casos em que houver previsão contratual de fornecimento 
concomitante de serviços, se o contrato discriminar os royalties, os serviços téc‑
nicos e a assistência técnica de forma individualizada, não haverá a incidência 
da contribuição para o PIS/PASEP‑Importação e da COFINS‑Importação sobre o 
valor pago a título de royalties. Neste caso, as contribuições sobre a importação 
incidirão apenas sobre os valores dos serviços conexos contratados. Entretanto, 
se o contrato não for suficientemente claro para individualizar tais componen‑
tes e valores, o valor total deverá ser considerado referente a serviços e sofrer a 
incidência das contribuições.

Seguindo a mesma linha, a Solução de Consulta no 99.004 – COSIT, de 15 
de abril de 2019, entendeu que as importâncias pagas, creditadas, entregues, 
empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado no exterior em contrapres‑
tação pelo direito de comercialização ou distribuição de software, para revenda 
a consumidor final, o qual receberá uma licença de uso do software, enqua‑
dram‑se no conceito de royalties e estão sujeitas à incidência do Imposto sobre 
a Renda na Fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento). Além disso, não 
haverá incidência de CIDE, salvo quando envolverem a transferência da tecno‑
logia, bem como não haverá cobrança de PIS/COFINS‑Importação, desde que 
os valores a título de royalties estejam muito bem discriminados no documento 
que fundamentar a operação, ressalvada a incidência sobre eventuais valores 
referentes a serviços conexos contratados.

1.4.2. Comercialização de software

Um outro aspecto do debate acerca dos softwares gravita em torno da dis‑
cussão da classificação do software dentro do campo de sua comercialização. 
De forma resumida, a Solução de Consulta (SC) no 123 – COSIT, de 28 de maio 
de 2014, deixa claro que os softwares se dividem em três categorias:

1. programas standard, que são desenvolvidos e postos à disposição de clien‑
tes indistintamente (“softwares de prateleira”);

2. programas por encomenda, que são aqueles desenvolvidos especificamen‑
te para determinado cliente; e
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3. programas adaptados (customized), os quais constituem uma forma híbri‑
da, ou seja, programas standard que permitem adaptação às necessidades 
de um cliente em particular.

A problemática se deve ao fato de determinar se o pagamento pelo software  
dar‑se‑á a título de compra/venda de mercadoria, ou se estará inserto no con‑
ceito de prestação de serviços técnicos. Como é cediço, o tratamento tributário 
a ser dispensado às mercadorias não é o mesmo a ser adotado perante a pres‑
tação de serviços técnicos (e ambos não se confundem com remessas a título 
de royalties, tema objeto do subtópico anterior).

Traçando um escorço histórico, observando os softwares como mercadorias, 
a Solução de Consulta no 89 – COSIT, de 27 de julho de 2018, ressaltou a neces‑
sidade de destacar o RE 176.626, sendo Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
em que foi estabelecido que o “software de prateleira” está atrelado à noção de 
produção em massa para comercialização e a revenda de exemplares do corpus 
mechanicum da obra intelectual. Não tem, portanto, cunho de licenciamento ou 
cessão de direitos de uso da obra, mas genuínas operações de circulação de mer‑
cadorias. Logo, mesmo sendo um bem incorpóreo, a revenda do “software de 
prateleira” deve ser considerada como revenda de mercadoria.

Essa tese caiu por terra com a mais recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal, dirimindo longa discussão doutrinária e jurisprudencial no que tange à 
bitributação envolvendo ICMS e ISS em software. Em breve síntese, o STF excluiu 
das hipóteses de incidência do ICMS o licenciamento ou cessão de direito de uso 
de programas de computador,147 seja ele padronizado ou adaptado às necessidades  
do comprador, não importando se o programa foi completamente instalado na 
máquina do adquirente, por download, ou se está disponível ao consumidor por 
meio de senha de acesso a um ambiente virtual (nuvem). Derruba‑se qualquer 
alusão ao corpus mechanicum como vetor a ditar a tributação. Na ocasião, o 
STF declarou que o tributo sobre tais operações é, unicamente, o Imposto so‑
bre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Salientou o voto condutor que a LC no 
116/03 não faz distinção quanto à transferência, por meio do contrato de licen‑
ciamento ou da cessão de direito de uso de programas de computador, ocorrer 
pelo meio físico ou eletrônico (ADI 1945/MT).

Como um dos pontos levantados pela decisão do Supremo, há de se lançar luz 
aos softwares como Serviço (software as a Service – SaaS), os quais representam 

147 ADIs 5659 e 1945 (J. 24/02/2021).
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uma grande fatia de um mercado emergente com grande crescimento. Como já 
dito nas “Considerações Iniciais”, os SaaS se caracterizam pelo fato de o usuá‑
rio não ter ingerência sobre a infraestrutura dos recursos computacionais. Mais, o 
usuário não adquire o software, mas apenas acessa os recursos à distância, por 
meio da Internet, utilizando senhas previamente definidas. Assim, não há uma 
venda dos softwares para os usuários. Os softwares permanecem sob a adminis‑
tração da empresa, que recebe pagamentos mensais como prestação decorrente 
do uso dos programas à distância, por meio da internet.

Muitas vezes, o SaaS oferece não apenas a plataforma em si, mas todo um 
“pacote de utilidades” ao cliente, rede de proteção contra vírus e demais amea‑
ças, acesso remoto a banco de dados, participações em conferências, reuniões 
e projetos através de serviço da internet, com acesso e uso personalizado, o que 
se pode confirmar como típicas operações de prestação de serviço.

Pela Solução de Consulta no 191 – COSIT, de 23 de março de 2017, tais ser‑
viços postos à disposição dos usuários caracterizam‑se como serviços técnicos, 
pois dependem de conhecimentos especializados em informática. Naquele caso 
sob julgamento, os serviços decorrem de estruturas automatizadas com claro con‑
teúdo tecnológico, que os usuários acessavam à distância para usá‑los nas suas 
atividades empresariais, cabendo ao fornecedor do serviço prover a manutenção 
e o suporte técnico para o funcionamento dos aplicativos disponibilizados. Dessa 
forma, foram pela Receita classificados como remuneração de serviços técnicos e 
tributados na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) de IRRF, nos termos do § 
1o, inciso II, alínea “a”, do art. 17 da IN RFB no 1.455, de 6 de março de 2014.

Quanto à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– Cide sobre as remessas para exterior pelo pagamento de acesso e uso de pro‑
gramas de computador, a partir de 1o da janeiro de 2002 a Cide passou também 
a ser devida, com a aplicação da alíquota de 10% (dez por cento) sobre a remu‑
neração paga pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por 
objeto serviços técnicos – dentre os quais se enquadram os softwares as a Service 
(SaaS) – a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior (§§ 2o a 4o).

Também é preciso tomar cuidado para não confundir a comercialização do 
software, com o regime tributário a ser aplicado aos contratos de licenciamen‑
to de comercialização, eis que também há diferença a ser observada. A RFB 
ponderou, na Solução de Consulta no 191 – COSIT, de 23 de março de 2017, 
sobre a diferença entre a comercialização do software em si e o contrato de li‑
cenciamento de comercialização. Com ilustração do caso concreto para melhor 
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compreensão, a Consulente realizava pagamentos ao exterior em contrapresta‑
ção às autorizações de acesso e uso remoto dos SaaS (software as a Service).

Notou‑se, no caso, que a Consulente, apesar de trabalhar com contratos de 
licenciamento de comercialização, não era faturada pelo fornecedor pelo direito 
de comercializar o SaaS, no que o pagamento seria considerado remuneração 
pelo direito de distribuir, dentro de uma licença de comercialização, enquadra‑
do como remuneração de direitos e, portanto, classificado como pagamento de 
royalties. Ao revés, a Consulente era cobrada pelo fornecedor pela aquisição das 
licenças de uso, adquirindo autorizações de acesso e uso do SaaS para repas‑
sá‑los, através de senhas de acesso remoto, a usuários no Brasil.

A questão do software customizável ganha contornos mais controversos 
para os fins de apuração do Lucro Presumido, em sede de IRPJ e de CSLL. Com 
base na Solução de Consulta (SC) no 123 – Cosit, de 28 de maio de 2014 e, 
mais recentemente, na Solução de Consulta no 269 – Cosit, de 24 de setem‑
bro de 2019; na Solução de Consulta COSIT no 99016, de 27 de dezembro de 
2019; e na Solução de Consulta COSIT no 99004, de 31 de março de 2020, 
deve ser observada a tese de que o percentual de presunção aplicável à receita 
bruta decorrente da comercialização de programas de computador adaptados 
(customized) deve ser determinado à luz da natureza da atividade prevalecen‑
te na relação entre as partes (venda de mercadoria ou prestação de serviço).

Logo, considera‑se que as adaptações feitas no produto pronto para cada 
cliente representam meros ajustes no programa, permitindo que o software (que 
já existia antes da relação jurídica) possa atender às necessidades daquele clien‑
te. Tais adaptações não configuram verdadeira encomenda de um programa e, 
portanto, as respectivas receitas não são auferidas em decorrência da prestação 
de serviços. Logo, nestes casos, o percentual aplicável é de 8% (oito por cento).

Contudo, caso se verifique que essas adaptações representem, em verda‑
de, o próprio desenvolvimento de um programa aderente às necessidades do 
cliente e impliquem nova versão do produto ou sejam significativas ao ponto de 
não se enquadrarem como os meros ajustes mencionados, configurada estará a 
prestação de um serviço, o que sujeitará a receita decorrente ao percentual de 
presunção de 32% (trinta e dois por cento).

O suporte técnico oferecido aos usuários de programas de computador des‑
tinado ao seu adequado funcionamento denota como atividade preponderante 
uma obrigação de fazer, ou seja, prestação de serviço, sendo irrelevante que sua 
prestação decorra de uma exigência legal. O percentual para determinação da 
base de cálculo do imposto é de 32% sobre a receita bruta.
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1.4.3. Dedutibilidade dos custos

Em anos mais recentes, a Solução de Consulta no 182 – COSIT, de 31 de 
maio de 2019, apresentou o entendimento da RFB sobre a possibilidade de 
dedutibilidade, para fins de apuração do IRPJ, dos pagamentos decorrentes de 
contratos de distribuição ou de comercialização de softwares reputados como 
royalties, quando remetidos a pessoas do mesmo grupo econômico, controla‑
dores indiretos, domiciliados no exterior.

No caso que será a seguir examinado, afirmou a Consulente que tinha 
como principal atividade a distribuição (comercialização) de softwares no ter‑
ritório brasileiro, nos termos de contratos de distribuição e/ou licenciamento e, 
por este motivo, efetuava regularmente remessas em favor de pessoas jurídicas 
domiciliadas no exterior. Tais remessas, portanto, deveriam ser entendidas como 
despesas operacionais, necessárias às atividades e manutenção das respectivas 
fontes produtoras das empresas.

O ponto relevante, nesse caso, é o fato de que a dedutibilidade com royalties 
deve ser vista com cautela, posto que o RIR/2018, além da regra geral permissi‑
va do art. 362, arrola uma série de exceções nos incisos do art. 363 a depender 
do tipo do direito que produz o rendimento, entre elas a observância de deter‑
minados limites para fruição da dedução. No caso do pagamento de royalties 
para os sócios, para se evitar a criação de gastos indevidos que não atendam 
ao critério da necessidade, aqueles devem ser entendidos como não dedutíveis, 
eis que o pagamento a título de royalties aos próprios sócios da pessoa jurídi‑
ca carece de sentido, já que não se paga a si mesmo, mas somente a terceiros, 
uma retribuição pelo uso, fruição ou exploração de direitos.

Esse raciocínio, todavia, não se estende automaticamente aos sócios indire‑
tos, na medida em que, segundo a Receita, a indedutibilidade prevista na alínea 
“d” do parágrafo único do art. 71 da Lei no 4.506, de 1964, abrange tão somente 
os “sócios” da empresa, quais sejam, pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas 
no País ou no exterior, que detenham participação societária na pessoa jurídica.

1.4.4. licenciamento de uso de software e os contratos de 
compartilhamento de custo

Um outro tema que foi abordado pela RFB gira em torno do licenciamento 
para a comercialização de software por uma empresa do grupo às demais em‑
presas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica 
principal e a correlação deste com a caracterização de um contrato de compar‑
tilhamento de custos.
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A Solução de Consulta no 146 – Cosit, de 17 de abril de 2019, tratou do 
caso em que, para aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos, algumas 
atividades administrativas, tais como finanças, recursos humanos, marketing e 
manutenção e suporte relacionados à tecnologia da informação (TI), foram cen‑
tralizadas por uma única empresa do grupo econômico, sediada nos Estados 
Unidos da América, em benefício próprio e de suas subsidiárias, dentre elas a 
Consulente. Essa empresa sediada nos Estados Unidos concentra os recursos 
necessários ao desenvolvimento de tais atividades e os custos correspondentes, 
que são repartidos entre ela e as beneficiárias daquelas atividades, na medi‑
da em que incorridos e na proporção do benefício recebido por cada entidade.

Nesse sentido, tendo por base os requisitos firmados pela SC Cosit no 8, de 
2012, bem como o fato de que as remessas de valores ao exterior realizadas 
têm suporte em contratos que possuem natureza de reembolso de despesas, e 
não pagamento por prestação de serviço, a Consulente pleiteou a não incidên‑
cia de IRRF, CIDE e PIS/COFINS‑Importação.

Em relação ao provimento, pela empresa norte‑americana, do acesso ao 
Sistema de TI do grupo econômico, a RFB entendeu, da leitura do contrato, que 
a remessa enviada ao exterior se caracterizava, em verdade, como contraparti‑
da pelo acesso ao Sistema de TI do grupo, isto é, uma remuneração pelo direito 
de comercializar o uso do ativo intangível de titularidade da empresa que o for‑
nece, e não mera contribuição para o desenvolvimento de um bem, serviço ou 
direito. Isto porque o contrato previa à Consulente, beneficiária do acesso ao 
Sistema de TI, a possibilidade de outorga do direito de acesso aos seus clientes, 
sendo o valor da contrapartida devida pela Consulente calculado sobre o núme‑
ro de usuários. Além disso, o contrato fez descrição de softwares de terceiros 
que seriam incorporados ao sistema de TI do grupo econômico da Consulente, 
o que caracteriza subcontratação e, com isso, a relação de prestação de serviço.

Assim sendo, a RFB afastou a natureza de contrato de compartilhamento 
de custos, classificando o contrato como licenciamento de software desenvolvido 
por uma empresa às demais empresas do seu grupo econômico para uso direto 
em sua atividade econômica principal. Portanto, considerou que as remunera‑
ções enviadas pela Consulente eram royalties, decorrentes de licenciamento de 
comercialização do uso de software, devendo incidir todo o tratamento tributá‑
rio já discutido anteriormente.



streaming

“The problem with binge‑watching on Netflix is that you lose three 

days of your life.”

Harland Williams, Canadian‑American comedian
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1.1. Sumário executivo

A “disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet” cuida do serviço das plataformas digitais 
de Streaming. Para fins de tributação, foi tal serviço incluso no item 1.09 da 
Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003,148 que dispõe sobre o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal.

TribuTação

XX O Streaming encontra‑se abarcado pelo item 1.09 da Lista Anexa à LC 
116/2003. A alíquota mínima do ISS é de 2% (dois por cento) e incide so‑
bre o preço do serviço (base de cálculo), conforme estabelecem os artigos 
7o e 8o‑A da Lei Complementar no 116/2003, na redação dada pela Lei 
Complementar no 157/2016.

1.2. Considerações iniciais

O streaming é uma forma de distribuição de dados, geralmente de multi‑
mídia em uma rede através de pacotes. O streaming pode ser transmitido ao 
vivo (broadcast) ou sob demanda (on‑demand). O broadcast é a transmissão 
ao vivo de um programa de rádio ou televisão, pela internet, diretamente a par‑
tir do local do evento ou do estúdio. A transmissão sob demanda ocorre quando 
o servidor armazena os arquivos de áudio e vídeo compactados, para utilização 
posterior do usuário.149

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária 
federal brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos 
normativos emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até 
julgados administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 

148 Alterada pela Lei Complementar No 157, de 29 de dezembro de 2016.

149 Disponível em: https://mlira13.jusbrasil.com.br/artigos/599395979/a‑tributacao‑de‑softwa‑
res‑streaming‑e‑publicidade‑digital.
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As buscas foram realizadas nos sites do Planalto,150 da SRFB151 e do CARF.152  
Em paralelo, foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutri‑
na especializada e de operadores do Direito e de áreas afins. O termo empregado 
nas buscas foi:

 i) Streaming.

1.4. análise dos resultados encontrados

Não foram localizados resultados relevantes no site do CARF com o termo 
streaming. Entretanto, na Receita Federal do Brasil alguns resultados surgi‑
ram, muito embora todos eles vinculados a produtos e a mercadorias que 
utilizam da “Internet das Coisas”. Por tal razão, os citados resultados foram 
analisados no tópico específico. Não foram encontrados achados referentes a 
streaming per se.

Em relação ao Planalto e à Legislação Tributária brasileira, merece desta‑
car que a Lei Complementar No 157, de 29 de dezembro de 2016, deu nova 
redação à Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios 
e do Distrito Federal, para incluir o item 1.09 da Lista Anexa, de seguinte teor:

1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, ví‑

deo, 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 no 12.485, de 12 

de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).

Referida “disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet” cuida‑se do serviço das platafor‑
mas digitais de Streaming.

Posteriormente, o Convênio ICMS no 106, de 29 de setembro de 2017, do 
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), disciplinando os procedi‑
mentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com bens e mercadorias 
digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados, estabeleceu 

150 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

151 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

152 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

Streaming
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em sua cláusula terceira que o ICMS 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 periódi‑
co, 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.

Desse convênio foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 
5.958/DF pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – BRASCOM. A ADI 5.958/DF foi ajuizada objetivando a decla‑
ração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 106/2017 e a declaração de 
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do inc. I do art. 2o da LC 
87/96, para “afastar qualquer possível interpretação que permita a incidência 
do ICMS sobre operações de transferência eletrônica de softwares e congêneres”. 

Em março de 2021, a Min. Cármen Lúcia, relatora da ADI 5.958/DF, julgou‑
‑a prejudicada, pela perda superveniente do seu objeto. Isso porque, em sessão 
plenária de 24.02.2021, o STF concluiu o julgamento da ADI 5.659 (rel. Min. 
Dias Toffoli), conferindo ao art. 2o da LC 87/96 interpretação conforme à CF, 
“excluindo‑se das hipóteses de incidência do ICMS o licenciamento ou cessão 
de direito de uso de programas de computador”.

Na decisão, a Min. Cármen Lúcia afirma não haver dúvida sobre a cadu‑
cidade do Convênio ICMS 106/2017 desde o julgamento da ADI 5.659.”153

A questão é decerto controvertida. A Súmula no 334, do Superior Tribunal 
de Justiça, estabelece que “O ICMS não incide no serviço dos provedores de 
acesso à Internet” e foi ela usada como argumentação em julgamento no qual o 
Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo deu provimento a recurso 
da SKY para definir a não incidência de ICMS nos serviços de transmissão de 
vídeos por demanda mediante uso de infraestrutura da Internet – modalidade 
over the top (AIIM 4096546‑6, 4a Câmara Julgadora, J.12/12/2019).

Por sua vez, o TJSP vem negando a incidência do Convênio CONFAZ no 
106/2017 para a exigência do ICMS, sob o fundamento de nova incidência de 
tributo, em violação ao princípio da legalidade.

153 FOSSATI, Gustavo. Constituição Tributária Comentada. 2a ed. São Paulo: RT, p. 308



Video game

“A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever 

bad.”

– Shigeru Miyamoto, game director at Nintendo
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1.1. Sumário executivo

Versando diretamente sobre tributação, a Solução de Consulta Cosit no 
446/2017 consolida o entendimento da Receita Federal do Brasil no sentido de 
que, no ato de importação dos jogos de video game, comporá a base de cálcu‑
lo dos tributos todo o valor da transação, incluindo a mídia física e o software 
embutido. Destarte, a apuração da base de cálculo deve ser efetuada sobre o 
valor da transação, ou seja, o preço total efetivamente pago pelas mercadorias 
(meio físico e direitos do autor/copyright fee).

Tal importação, todavia, não estará submetida ao pagamento da CIDE. 
Conforme decisão do CARF, com base no art. 2o, da Lei n° 10.168/2000, e no 
art. 10, do Decreto n° 4.195/2002, os videogames são utilizados meramen‑
te para entretenimento, não sendo equiparáveis a programa para computador. 
Não compõe a natureza de tais jogos o fornecimento de tecnologia; a cessão; 
e a licença de uso de marcas ou de exploração de patente, afastando a impo‑
sição de CIDE.

TribuTação

XX De forma geral, não considerando potenciais desonerações em legislação 
esparsa, os artigos de video game se encontram disciplinados sob o Código 
NCM 9504.50.00, sujeito a alíquota de 50% de IPI. A base de cálculo, 
caso ocorra a importação, será composta por todo o valor da transação, in‑
cluindo a mídia física e o software embutido.

1.2. Considerações iniciais

A indústria de produção de entretenimento e informação digital está se 
tornando cada vez mais onipresente, impulsionada pela rápida expansão da ca‑
pacidade tecnológica, do desempenho das plataformas virtuais e da tecnologia 
aprimorada de hardware e software. É neste contexto que se inserem os jogos 
eletrônicos, parte de uma indústria de entretenimento que se encontra em rá‑
pido crescimento e que promete novas oportunidades de negócios, crescimento 
e empregos.154

154 OECD. On‑line computer and video games. OECD Digital Economy Papers. Paris, n. 98, p. 7‑9, 
12 maio 2005. http://dx.doi.org/10.1787/232164517856. 

http://dx.doi.org/10.1787/232164517856
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FIGura 6 Crescimento do mercado de video game (em USD, bilhões)
Fonte: DW (https://www.dw.com/en/

germanys‑video‑game‑industry‑seeks‑help‑amid‑boom/a‑45234549).

Um lado interessante desse setor tecnológico é a capacidade de gerar jogos 
on‑line, onde a partida de videogame necessita de conectividade com a inter‑
net. Tais jogos on‑line geralmente se caracterizam por permitir que pequenos 
grupos se reúnam, no que é denominado jogos multiplayers.155 Uma extensão 
desse segmento dos jogos de videogame são os jogos, de múltiplos jogadores 
(ou “MMORPG”), sendo certo que o World of Warcraft, talvez o maior exemplo 
do gênero, chegou a ter mais de 12 milhões de jogadores ativos, em 2010.156

Uma outra faceta dos jogos eletrônicos é a dos denominados “eSports” (es‑
portes eletrônicos), que se apresentam como uma modalidade esportiva praticada 
através dos sistemas digitais.157 Os eSports geralmente se referem a video ga‑
mes competitivos (profissionais e amadores) que muitas vezes são coordenados 
por diferentes ligas e torneios, nos quais os jogadores costumam pertencer a 
times ou ligas “esportivas” patrocinadas por várias organizações empresariais. 
Nos últimos anos, os eSports se tornaram uma das novas formas de mídia de 
entretenimento de mais rápido crescimento, com um potencial ainda por ser 
devidamente explorado. No Brasil, o país do futebol, estima‑se que há dois ga‑

155 OECD, op. cit., p. 7‑9.

156 WORLD of warcraft classic: hit game goes back to basics. BBC, 2019. Disponível em: https://
bbc.in/2QxDdMM. 

157 HAMARI, J.; SJÖBLOM, M. What is eSports and why do people watch it? Internet research, v. 
27, n. 2, p. 2, 2017. DOI: 10.1108/IntR‑04‑2016‑0085, Forthcoming. Disponível em: https://
ssrn.com/abstract=2686182 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2686182.

Video Game

https://www.dw.com/en/germanys-video-game-industry-seeks-help-amid-boom/a-45234549
https://www.dw.com/en/germanys-video-game-industry-seeks-help-amid-boom/a-45234549
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2686182
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mers para cada praticante daquele esporte tradicional. Em termos numéricos, 
calcula‑se que, em valores globais, o mercado de eSports movimentou US$ 1,1 
bilhão em 2019, devendo se aproximar do US$ 1,5 bilhão em 2020. Para se 
ter uma noção, em 2019, no mundo todo, o número de espectadores de cam‑
peonatos de jogos eletrônicos alcançou a cifra de 453,8 milhões – sendo que o 
Brasil é a terceira maior audiência mundial.158
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FIGura 7 Como os prêmios dos eSports se comparam aos esportes tradicionais
Fonte: Business Insider, https://www.businessinsider.com/

esports‑prize‑pools‑vs‑traditional‑sports‑2018‑6.

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária federal 
brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos  
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados ad‑
ministrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas 
foram realizadas nos sites do Planalto,159 da SRFB160 e do CARF.161 Em paralelo, 

158 E‑sports não é (mais) brincadeira. IstoÉ, 2020. Disponível em: https://bit.ly/3loucDZ. Acesso em:  
8 nov. 2021. 

159 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.

160 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

161 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑
Carf.jsf.

https://www.businessinsider.com/esports-prize-pools-vs-traditional-sports-2018-6
https://www.businessinsider.com/esports-prize-pools-vs-traditional-sports-2018-6
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foram utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especia‑
lizada e de operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas 
buscas foram:

 i) Video game;

 ii) “Jogos eletrônicos”; e

 iii) “Jogo”

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
19

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98335

Classificação de 
mercadorias  
(video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=103202

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98483

Classificação 
de mercadorias 

(óculos de 
realidade virtual)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=104747

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98334

Classificação de 
mercadorias  
(video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=103201

20
18

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98048

Classificação 
de mercadorias 

(Controle de 
console de  

video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=91039

20
17

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 99127

Valor aduaneiro II http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=88314

Solução de 
Consulta

DISIT/SRRF02 
No 2011

Valor aduaneiro II http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86676

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 446

Valor aduaneiro II http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=86362

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98191

Classificação de 
mercadorias  
(Game card)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83781

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98190

Classificação de 
mercadorias  
(Game card)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83780

continua

Video Game

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103202
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103202
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103202
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103202
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104747
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104747
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104747
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104747
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103201
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103201
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103201
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103201
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91039
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91039
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91039
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91039
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86676
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86676
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86676
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86676
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=86362
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83781
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83781
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83781
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83781
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83780
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83780
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83780
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83780
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
17

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98154

Classificação de 
mercadorias  

(Acessório sem 
fio)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83022

Solução de 
Divergência

COSIT 
No 98016

Classificação de 
mercadorias  
(Game card)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83769

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98252

Classificação de 
mercadorias  
(video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84772

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98212

Classificação 
de mercadorias 

(câmera acessório 
aos jogos)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84007

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98211

Classificação 
de mercadorias 

(câmera acessório 
aos jogos)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84006

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98017

Classificação 
de mercadorias 

(cartucho de 
jogo)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83770

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98180

Classificação 
de mercadorias 

(Controle de 
console de 

video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83530

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98157

Classificação de 
mercadorias  

(Bateria e cabo 
para recarregar 

jogo)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/ siju‑

t2consulta/anexoOutros.
action?idArquivoBinario 

=43926

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98156

Classificação 
de mercadorias 

(Controle de 
console de video 

game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83024

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98155

Classificação 
de mercadorias 

(Controle de 
console de

video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83023

continua
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Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link
20

17

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98153

Classificação 
de mercadorias 

(Controle de 
console de  

video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=83021

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98251

Classificação de 
mercadorias  
(video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=84771

20
15

Solução de 
Consulta

COANA  
No 106

Classificação de 
mercadorias  
(video game)

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=63449

20
08

Instrução 
Normativa

RFB No 840 Nomenclatura de 
mercadoria

– http://normas.receita.
fazenda.gov.br/

sijut2consulta/link.action?vis
ao=anotado&idAto=15796

1.4. análise dos resultados encontrados

A começar pela análise junto à Receita Federal do Brasil, a Instrução 
Normativa RFB no 840, de 25 de abril de 2008, apresentou a primeira re‑
ferência relevante com o termo video game. Nela foi adotada a nomenclatura 
simplificada para a classificação de mercadorias, dentre elas o grupo de brin‑
quedos, aplicando‑se o Código NCM 9501.0000 a 9504.1099 para o subgrupo 
“Brinquedos, video game, suas partes e acessórios”, bem como o Código NCM 
9504.4000 a 9504.9090 para o subgrupo “Cartas de jogar, video game mi‑
niatura, dominó, jogos de tabuleiro etc.”.

Importante destacar que, em 2014, através da Instrução Normativa RFB 
no 1459, de 28 de março de 2014, ficou aprovado, com efeito vinculativo, o 
texto dos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da 
Organização Mundial das Alfândegas (OMA). Nestes pareceres, a OMA enten‑
deu que se os consoles e máquinas para jogos de vídeo, mesmo atendendo às 
condições para serem considerados como uma máquina automática para pro‑
cessamento de dados, apresentarem características e função principal de atuar 
em jogos/entretenimento, deverão ser classificados na posição 95.04.

Todavia, divergindo da decisão vinculativa da OMA, a RFB lançou Solução 
de Consulta COANA no 106, de 25 de março de 2015, onde classificou sob o 
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código NCM/TEC 8523.49.90 o “Suporte óptico gravado com software, para 
utilização em sistemas computadorizados de entretenimento, apresentado na 
forma de disco de policarbonato transparente, etiquetado com informações so‑
bre o fabricante, tipo de mídia e nome do jogo gravado”.

O ano de 2017, por sua vez, foi muito profícuo na análise de classificação 
de mercadoria relativa aos video games. Em suma, das 14 Soluções de Consulta 
proferidas naquele ano, todas retornaram com a classificação do mesmo código 
NCM: 9504.50.00 (“Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classi‑
ficados na subposição 9504.30”).

O primeiro resultado que retornou foi a Solução de Consulta no 98.153 
– Cosit, de 12 de maio de 2017, que analisou a classificação de um contro‑
le remoto para um aparelho de video game (“Controlador sem fio utilizado 
exclusivamente em console de jogos de vídeo específico, contendo três bo‑
tões direcionais analógicos, onze botões de controle, entrada para fones de 
ouvido, alimentado por duas pilhas”). Para o Fisco, tal mercadoria é parte as‑
sociada de um console de jogos de vídeo, o qual, por sua vez, está inserto na 
posição 95.04 (“Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos 
de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as 
mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos”).

Essa definição é crucial para a correta classificação do produto em exame, 
na medida em que o texto da Nota 3 do Capítulo 95 deixa expresso que as par‑
tes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados aos 
Consoles e máquinas de jogos de vídeo devem ser classificadas junto a esses. 
Nessa sorte, partes e acessórios de consoles e máquinas para jogos de vídeo, 
como estojos, cartuchos de jogos, controladores de jogos, volantes, dentre ou‑
tros, devem ser qualificados na posição 95.04.

A posição 95.04 está desdobrada em diversas subposições de 1o nível. 
Para as finalidades dessa pesquisa, importa ressaltar a subposição 9504.50, 
que compreende os consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classifica‑
dos na subposição 9504.30, que trata dos jogos que funcionem por introdução 
de moedas, notas, cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamen‑
to, exceto os jogos de balizas (pinos*) automáticos (boliche). Nesse sentido, os 
consoles de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas na tela de um recep‑
tor de televisão, de um monitor ou de outra superfície externa sempre recaem 
no subgrupo 9504.50.
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Em último detalhe, cumpre ressaltar que o código NCM 9504.50 possui 2 
(dois) Ex Tipi: Ex 01 – Partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos 
de vídeo cujas imagens são reproduzidas na tela de um receptor de televisão, 
de um monitor ou de outra superfície externa; e Ex 02 – Máquinas de jogos de 
vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes.

Um controle remoto de um console de video game enquadra‑se, pelo que 
foi dito nas linhas supra, no código NCM 9504.50.00, EX 01 da TIPI. A mes‑
ma linha de raciocínio pode ser vista na(s):

X� Solução de Consulta no 98.154 – Cosit, de 12 de maio de 2017, a qual 
trabalhou com um “acessório para controlador de jogos sem fio utilizado 
exclusivamente em console de jogos de vídeo, contendo acelerômetro e gi‑
roscópios, próprio para ser conectado na extremidade inferior do controlador 
com a finalidade de aumentar a precisão do reconhecimento dos movimen‑
tos realizados pelo jogador”;

X� Soluções de Consulta nos 98.155 e 98.156 – Cosit, de 12 de maio de 
2017, que analisou um “controlador com fio utilizado exclusivamente em 
console de jogos de vídeo específico, contendo duas alavancas analógicas, 
um controle direcional, quatro botões de controle frontais, quatro botões 
tipo gatilho e três botões de controle adicionais”;

X� Solução de Consulta no 98.157 – Cosit, de 12 de maio de 2017, cuja clas‑
sificação se ateve a um “acessório próprio para console de jogos de vídeo, 
consistindo em um kit composto por uma bateria recarregável de 4800 mAh, 
a ser utilizada no controle do console, e um cabo carregador tipo USB”.

X� Solução de Consulta no 98.180 – Cosit, de 01 de junho de 2017, sobre 
um “Controlador destinado principalmente a console de jogo de vídeo, sem 
fio, apresentando sistema de vibração, interface infravermelha com LEDs 
para comunicação com câmera acessória ao console, 12 botões de fun‑
ção, entrada USB e porta de expansão para conexão de outros acessórios”.

X� Solução de Consulta no 98.211 – Cosit, de 20 de junho de 2017, onde 
se seguiu a classificação para um “sensor de movimentos para console 
de jogos de vídeo específico, com câmera, microfone e sensor infraver‑
melho, que capta os movimentos e a voz do usuário e reproduz os seus 
movimentos na tela de um receptor de televisão, permitindo executar os 
comandos de um determinado jogo a partir de movimentos corporais ou 
através da voz”.

Video Game
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X� Solução de Consulta no 98.212 – Cosit, de 20 de junho de 2017, para 
“câmera com microfone para ser conectada a console de jogos de vídeo es‑
pecífico, que capta os movimentos do corpo, grava‑os e os reproduz na tela 
de um receptor de televisão, para que o usuário possa executar os coman‑
dos do jogo, a partir movimentos corporais ou da voz”.

X� Solução de Consulta no 98.251 – Cosit e Solução de Consulta no 98.252 
– Cosit, ambas as decisões de 21 de julho de 2017, a abordar o Sortido 
para jogo de vídeo, contendo simulacros de guitarra, bateria e microfone, 
utilizados como controladores, e uma mídia óptica, na forma de disco, gra‑
vada com software do jogo.

Nos anos seguintes, seguiram a mesma linha de raciocínio as:

X� Solução de Consulta no 98.048 – Cosit, de 7 de março de 2018, versan‑
do sobre o “Controlador destinado principalmente a console de jogos de 
vídeo, acompanhado de um dispositivo USB que permite a comunicação 
sem fio com o aparelho”;

X� Solução de Consulta no 98.334 – Cosit e a Solução de Consulta no 98.335 
– Cosit, ambas as decisões de 21 de agosto de 2019, abordando o assun‑
to do “Aparelho de controle para jogo de vídeo, utilizado em máquinas de 
video game (consoles) ou computadores, de conexão por fio, com cerca de 
nove botões para comando e dois motores para vibração, denominado joys‑
tick ou gamepad”;

Também enquadrando a mercadoria no código NCM 9504.50.00, por ser 
parte acessória do console de video game, mas classificando no EX 02 da TIPI, 
por ser parte essencial à função principal da máquina de jogos, seguem as se‑
guintes decisões da RFB:

X� Solução de Divergência no 98.016 – Cosit, Solução de Consulta no 98.190 
– Cosit e Solução de Consulta no 98.191 – Cosit, todas de 8 de junho 
de 2017, quanto a um “cartucho de jogo, próprio para ser conectado em 
determinado modelo de máquina de jogos de vídeo portátil, com tela in‑
corporada, comercialmente denominado “cartão de jogos ou game card 
para videogame”; e

X� Solução de Divergência no 98.017 – Cosit, de 8 de junho de 2017, versando 
sobre “cartucho de jogo, próprio para ser conectado em determinado mode‑
lo de máquina de jogos de vídeo portátil, com tela incorporada”.
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Em data mais recente, seguindo a classificação no código NCM 9504.50.00, 
no EX 02 da TIPI, ver a:

X� Solução de Consulta no 98.483 – Cosit, de 24 de outubro de 2019, sobre 
“óculos de realidade virtual, próprios para executar jogos de vídeo, confe‑
rências, conteúdos educacionais, filmes etc., do tipo independente, que 
operam sem uso de computadores, máquinas de jogos ou telefones celu‑
lares (all in one), providos de unidade de processamento, memória, Wi‑Fi, 
dois displays de visualização (exibem duas imagens lado a lado), duas len‑
tes, câmera, par de fones de ouvido, microfone, dois sensores de posição 
da cabeça, controle remoto/apontador e bateria”.

Em 2017 também foi discutido o valor aduaneiro dos jogos de vídeo desti‑
nados ao uso em consoles e máquinas de jogos de vídeo da posição 95.04 do 
Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias. De forma 
resumida, entendeu‑se que o valor aduaneiro compreende o custo ou valor total 
da transação, incluídos o valor do software e do suporte físico, não se aplicando 
aos referidos jogos a regra de exceção estabelecida para valoração aduaneira de 
suporte físico que contenha dados ou instruções para equipamento de processa‑
mento de dados.

Em referência a essa linha de raciocínio, vale realçar a Solução de Consulta 
no 446 – Cosit, de 18 de setembro de 2017, a qual se refere ao princípio do 
“valor da transação das mercadorias”. Este estabelece que a mercadoria será 
tributada pelo preço efetivamente pago ou a pagar que significa o pagamento 
total da mercadoria, feito ou a fazer, pelo comprador ao vendedor, ou em bene‑
fício deste, e compreende todos os pagamentos que, como condição de venda 
das mercadorias importadas, o comprador efetue ao vendedor ou a uma tercei‑
ra parte para satisfazer uma obrigação do vendedor.

Nesse diapasão, o Comitê de Valoração Aduaneira, através da Decisão 4.1, 
emanada da reunião realizada em 24 de setembro de 1984, estabeleceu o prin‑
cípio do valor da transação definindo que, em respeito à determinação do valor 
aduaneiro dos suportes físicos importados que contenham dados ou instruções 
(software), será considerado unicamente o custo ou valor do suporte físico pro‑
priamente dito. Portanto, o valor aduaneiro não compreenderá o custo ou valor 
dos dados ou instruções, desde que estes estejam destacados do custo ou va‑
lor do suporte físico.

Video Game
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Ante essa decisão do Comitê de Valoração Aduaneira, afastando o valor do 
software embutido no suporte físico na composição do valor total da transação, 
a RFB se manifestou no sentido de que tal decisão possui caráter excepcional, 
devendo ser interpretada com cautela. Para tanto, há de se observar a época em 
que a mencionada decisão foi proferida, em 1984, quando os primeiros com‑
putadores pessoais (Personal Computers – PC) ainda estavam despontando e 
os consoles de jogos de video game ainda utilizavam cartuchos, não estando a 
par dos avanços tecnológicos hoje contemplados.

Hodiernamente, a nomenclatura do SH, de forma a acompanhar as inova‑
ções, distingue as “máquinas automáticas para processamento” classificadas na 
posição 84.71 dos “consoles e máquinas de jogos de vídeo” da posição 95.04 na 
qual estão inseridos exclusivamente artigos destinados a jogos. Para a RFB, destar‑
te, não seria lógico interpretar que, para fins de determinação do valor aduaneiro, 
nos termos da Decisão 4.1, os suportes físicos para consoles e máquinas de vide‑
ogame tenham tratamento equivalente ao dos suportes físicos para máquinas de 
processamento de dados, enquanto para fins de cobrança dos direitos aduaneiros 
os produtos aos quais se destinam são diferenciados em função de sua finalidade.

Pelo exposto, a Solução de Consulta no 446 – Cosit, de 18 de setembro 
de 2017, concluiu que a Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira apli‑
ca‑se aos suportes físicos destinados exclusivamente ao uso em equipamentos 
para processamento de dados. Nestes termos, os CD e DVD contendo jogos de 
videogame que se destinam ao uso em consoles e máquinas de jogos de vídeo 
da posição 95.04 do SH não estão contemplados pela referida decisão pois, no 
âmbito das regras internacionais incorporadas ao ordenamento jurídico nacio‑
nal, concernentes à importação de mercadorias, não estão compreendidos entre 
os equipamentos para processamento de dados; e o valor aduaneiro dos jogos 
de vídeo destinados ao uso em consoles e máquinas de jogos de vídeo da posi‑
ção 95.04 do SH compreende o custo ou valor total da transação, incluídos o 
valor do software e do suporte físico. Portanto, não se aplica o disposto no art. 
81 do Regulamento Aduaneiro para os referidos bens.

Nessa mesma linha seguem a Solução de Consulta DISIT/SRRF02 no 2011, 
de 26 de setembro de 2017; e a Solução de Consulta COSIT no 99127, de 27 
de novembro de 2017.

A Solução de Consulta emitida pela RFB mais relevante ao estudo, fora aque‑
las relativas à classificação de mercadorias, é a Solução de Consulta SRRF/8a 
RF DISIT no 472/09, de ementa, in litteris:
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II

VALOR ADUANEIRO. JOGOS PARA VIDEO GAME

As disposições do art. 81 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, 

Regulamento Aduaneiro em vigor, não se aplicam para determinação do 

valor aduaneiro de CDs, DVDs ou outros dispositivos (suportes), contendo 

jogos para videogame.

Dispositivos Legais: Decreto no 6.759, de 2009, art. 81; Decisão 4.1 do 

Comitê da Valoração Aduaneira, divulgada pela IN SRF no 318, de 2003.

Tal Solução de Consulta consolida o entendimento da Receita Federal do 
Brasil no sentido de que, no ato de importação dos jogos de video game, com‑
porá a base de cálculo dos tributos todo o valor da transação, incluindo a mídia 
física e o software embutido. Essa discussão será mais bem debatida abaixo, 
com as decisões proferidas pelo CARF.

Junto ao CARF, algumas decisões despontam em relação aos jogos eletrô‑
nicos. De início, vale o exame do Acórdão n° 3101‑00.351, de 17 de março 
de 2010, proferido pela 1a Câmara / 1a Turma Ordinária. Nele, há a discussão 
quanto à composição da base de cálculo dos impostos incidentes na operação 
(II e IPI), pois o Fisco teria o entendimento de que, em se tratando de supor‑
te físico contendo aplicativos para equipamento de processamento de dados, 
o valor a ser adotado é o do suporte acrescido dos softwares neles gravados. 
O contribuinte também teria adotado classificação incorreta segundo a codi‑
ficação da TEC.

Ao analisar o caso concreto, o CARF entendeu estar diante da venda de 
um software de prateleira, pois a venda do disco ótico (“DVD”) e do programa 
de software se dá em série e num formato padrão (utilizáveis para o sistema 
de videogame Nintendo GameCube) e, como tal, o programa contido também 
se constitui como mercadoria colocada à venda no comércio. Diante do expos‑
to, teve por correto lançamento fiscal no sentido de se determinar que a base 
de cálculo dos tributos em questão considere não apenas o valor dos suportes 
físicos importados, mas também o valor do software neles gravado, conforme 
entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Em relação ao segundo ponto de controvérsia, qual seja, a divergência de 
entendimentos entre o Fisco e o contribuinte, no tocante à classificação a ser 
conferida aos produtos, vale mencionar que a importação de DVDs contendo 
software de jogos eletrônicos deve se situar no código TEC 8524.39.00 (“discos 
para sistema de leitura por raio laser – outros”), na medida em que tal posição 

Video Game
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abrange, por exemplo, os discos gravados para sistemas de leitura por raio laser 
destinados à reprodução do som ou da imagem, além de conjuntos de instru‑
ções ou de dados, gravados em formato binário legível por máquina e podendo 
ser manipulados ou oferecer ao usuário uma função de interatividade, por meio 
de uma máquina automática para processamento de dados. Essa questão já es‑
tivera submetida à Receita Federal e fora resolvida no mesmo sentido, através 
da Solução de Consulta no 201, de 17 de maio de 2005.

Posteriormente, em 2012, o CARF novamente foi instado a se manifes‑
tar quanto ao tratamento tributário dado aos jogos de video games importados. 
Nesse contexto, o CARF constatou que o Contribuinte efetuou diversas opera‑
ções de importação atribuindo o valor aduaneiro das mercadorias considerando 
somente o valor do meio físico (CD, DVD, cartuchos ou outros suportes físicos) 
utilizado para gravar os jogos eletrônicos, sendo que o restante do valor da fatu‑
ra considerou como direitos do autor (copyright fee), com fundamento no artigo 
81, caput, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). A fiscaliza‑
ção, por sua vez, entendeu que as importações de CDs, DVDs, Cartuchos ou 
outro suporte físico, contendo software de jogos eletrônicos para equipamentos 
de processamento de dados, devem ser tributadas pelo seu valor total nego‑
ciado e faturado entre as partes, com base no §3o do art. 81 do Regulamento 
Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009.

O voto vencedor pautou‑se pela “Decisão 4.1”, emanada do Comitê Técnico 
de Valoração Aduaneira, decisão esta que foi inserida no Acordo de Valoração 
Aduaneira promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. O 
Brasil adotou estas diretivas normativas em seu ordenamento jurídico, através 
do Decreto 2.498/98, Decreto 4.543/02 e Decreto 6.759/09 (Regulamento 
Aduaneiro/2009). Nesse sentido, vale realçar que a intenção clara do legislador 
do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira – AVA/OMA foi distinguir a valora‑
ção de software (propriedade intelectual) da valoração da mídia que o contém.

Assim sendo, há de se perquirir qual a acepção de software para fins de 
tributação das mercadorias importadas. Para elucidar esta questão, o CARF faz 
leitura do dispositivo contido no artigo 1o da Lei no 9.609/98 (que dispõe sobre 
a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua co‑
mercialização no País) para melhor esclarecer o sentido do termo “programa de 
computador” (software). Segundo a interpretação do Relator, os jogos eletrôni‑
cos importados não podem ser equiparados aos “programas de computador”/
software, pelos seguintes motivos:
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X� não contêm meramente um conjunto de instruções codificadas, mas tam‑
bém gravações de sons, imagens e vídeos, atributos estes que lhe dão a 
sua característica essencial de jogos eletrônicos;

X� necessariamente não são empregados em máquinas automáticas de trata‑
mento de informação e processamento de dados, uma vez que podem ser 
utilizadas em aparelhos de reprodução de imagens/som – os consoles dos 
jogos, por exemplo;

X� não têm a característica de fazer funcionar de modo e para fins determinados 
(programação) as máquinas automáticas de processamento (computadores).

Para o CARF, os jogos eletrônicos em questão enquadram‑se na definição 
de obra audiovisual, constante do artigo 1o, inciso I, da MP 2.219/2001. Desse 
modo, assiste razão ao Fisco quando este argumenta que os jogos eletrônicos 
importados, além de também conterem gravações de som, de cinema e de ví‑
deo em seus softwares, visam exclusivamente o entretenimento, assim como 
os CDs de música e os DVDs de filmes. Com efeito, os jogos eletrônicos impor‑
tados (NINTENDO WII, ND, NDS, SONY PLAYSTATION PS2, PS3, XBOX 360) 
nada mais são do que a combinação de imagens e sons que têm a finalidade 
de criar a impressão de movimento.

Destarte, em se tratando de jogos eletrônicos contendo gravação de som, 
imagem ou vídeo, a apuração da base de cálculo não pode ser feita nos ter‑
mos do que dispõe o caput do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 
no 6.759/2009), por expressa vedação legal constante no §3o do mesmo arti‑
go. A apuração do valor aduaneiro deve ser efetuada com base no 1o Método de 
Valoração Aduaneira – o valor da transação, ou seja, o preço total efetivamen‑
te pago pelas mercadorias (meio físico e direitos do autor/copyright fee), como 
apurou a fiscalização.

No que tange a esse cotejo entre meio físico e direitos de autor, vale reiterar que 
o STF já não adota o entendimento pelo qual fazia distinção entre “software de pra‑
teleira”, tratado como “mercadoria” (com a incidência do ICMS e, por conseguinte, 
se mercadoria importada, do Imposto de Importação) e “software por encomenda”, 
tratado como prestação de serviços (com a incidência do ISS). Em recente decisão, 
o STF entendeu que o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computador abarca todas as modalidades de software, seja ele padronizado, adap‑
tado ou disponível ao consumidor apenas em um ambiente virtual (nuvem).162

162 ADIs 5659 e 1945 (J. 24/02/2021).

Video Game
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Por fim, no Acórdão no 3403 001.717, proferido em 21 de agosto de 2012, 
pela 4a Câmara/3a Turma Ordinária, deliberou o CARF pela não incidência 
da CIDE sobre os pagamentos realizados a título de importação de jogos de 
computador. Para chegar a essa conclusão, aquele colegiado fez um estudo 
da redação do art. 2o da Lei no 10.168/2000 e do art. 10 do Decreto no 4.195, 
de 11 de abril de 2002, na medida em que o Fisco se valeu dessas normas para 
concluir que deveria ocorrer a incidência da CIDE, haja vista que o caso então 
sob exame se tratava de pagamentos de licenças de cessão de direito de uso 
(royalties) para a comercialização de software para computadores.

O CARF, contudo, divergiu desse raciocínio, eis que, conforme a documenta‑
ção colacionada aos autos do processo administrativo, ficou claro se tratarem de 
jogos utilizados em entretenimento, motivo pelo qual inadmissível o entendimen‑
to desses serem comparados a “programa para computador”, não compondo a 
natureza de tais jogos qualquer fornecimento de tecnologia; cessão e licença de 
uso de marcas; ou cessão e licença de exploração de patente. Para o CARF, não 
se vislumbrou no caso examinado a importação de software capaz de configu‑
rar uma licença de uso, e, tampouco transferência de conhecimento tecnológico.



VoIp

“We are in the midst of a VoIP communications revolution.”

Jeff Pulver, American Internet entrepreneur
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1.1. Sumário executivo
Diretamente envolvendo temática tributária, um ponto a ser destacado é 

que os provedores de acesso às redes de comunicação e de voz sobre proto‑
colo internet (VoIP) já foram registrados como atividade impeditiva ao Simples 
Nacional. Atualmente não há qualquer ressalva aos provedores provedores de 
voz sobre protocolo internet de acesso ao programa.

Partindo para o entendimento da RFB quanto às atividades de VoIP, cons‑
tata‑se que, regra geral, a Receita qualifica tal item da economia digital dentro 
de comunicação para transmissão/recepção de dados e, outrossim, os artigos 
que envolvem VoIP incluem‑se na posição 85.17.

Também vale mencionar que o artigo 109‑D, da Instrução Normativa RFB 
no 971/09, equipara os provedores VOIP aos industriais, aplicando sobre aqueles 
a alíquota total de 5,8% para recolhimento das contribuições devidas a outras 
entidades ou fundos, incluindo as contribuições destinadas ao SENAI e ao SESI, 
conforme Anexo II do mesmo instrumento legal.

TribuTação (sem considerar desonerações por legislação esparsa)

XX Alíquota total de 5,8% de contribuições devidas a outras entidades ou 
fundos, incluindo as contribuições destinadas ao SENAI e ao SESI.
XX Aparelhos que envolvem VoIP

X| Aparelho emissor com receptor incorporado: Código NCM 8517.62.62, 
sujeito a 15% de IPI;

X| Modem óptico: Código NCM 8517.62.55, sujeito a 15% de IPI;
X| Roteador digital: Código NCM 8517.62.49, sujeito a 15% de IPI.

1.2. Considerações iniciais
O termo Voice over Internet Protocol (VoIP) significa a transmissão de voz, fax 

e serviços relacionados, parcial ou totalmente por meio de redes baseadas em IP. As 
conexões de banda‑larga sempre ativas possibilitam fazer e receber chamadas de/
para a rede telefônica pública (public switched telephone network, ou PSTN) usan‑
do VoIP. Além disso, com sua qualidade aprimorada, o serviço VoIP é comparável 
ao serviço telefônico tradicional. O termo genérico VoIP também inclui o uso de tec‑
nologia IP na rede de transmissão central, enquanto ambas as extremidades ainda 
são redes tradicionais baseadas em circuitos, como no caso de provedores de servi‑
ços de voz pré‑pagos ou operadoras PSTN que estão implantando tecnologia IP.163

163 OECD. The policy implications of voice over internet protocol (VoIP). OECD Digital Economy Papers, 
Paris, n. 106, p. 107, 13 fev. 2006. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/231664343117.
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Os serviços de VoIP têm muitas vantagens sobre os meios tradicionais. Em 
primeiro lugar, os serviços VoIP estão mais associados a uma pessoa do que pro‑
priamente a um local ou residência. Em acréscimo, a capacidade de ligar com o 
mesmo número (ou nome de usuário/endereço IP) em todo o mundo torna o servi‑
ço mais personalizado e permite que os usuários finais ajustem suas preferências, 
resultando em uma variada gama de ofertas de serviços. Também vale dizer que, 
os serviços de VoIP permitem economias de custo significativas em comparação 
com os serviços de voz tradicionais, resultando em preços de varejo muito mais bai‑
xos. Por último, os serviços VoIP normalmente fornecem funções aprimoradas, com 
recursos adicionais não disponíveis com a telefonia tradicional, como mensagens ins‑
tantâneas (chat) e gerenciamento de presença (por exemplo, on‑line ou off‑line).164

Dada a variedade de serviços VoIP que se tornaram disponíveis e seu rápido 
crescimento, uma série de autoridades reguladoras nacionais iniciaram proce‑
dimentos para determinar como os serviços de VoIP poderiam ser considerados 
com as estruturas regulatórias existentes e se poderiam ou não estar sujeitos a 
regulamentações e, em caso afirmativo, se essas poderiam ou deveriam ser as 
regulamentações aplicadas aos serviços de voz tradicionais.165

No entanto, a principal dificuldade (e, em correlato, a principal vantagem so‑
bre os serviços tradicionais) para a regulamentação dos serviços VoIP é o fato destes 
serem independentes de localização geográfica. Os serviços de VoIP permitem que 
os usuários finais façam e recebam chamadas em qualquer local do mundo, desde 
que possuam acesso à banda larga. Esse recurso nômade torna a identificação dos 
pontos finais de qualquer sessão de comunicação impraticável, causando dificuldade 
em fornecer acesso direto e identificação da localização do chamador. Além disso, 
esta independência de geoposicionamento permite que um provedor de VoIP ofere‑
ça serviços em todo o mundo sem uma presença comercial em um país onde seus 
clientes residem, dificultando a implementação de requisitos para aplicação da lei.

1.3. Processo de pesquisa e resultados encontrados
A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da legislação tributária fede‑

ral brasileira, tendo incluído desde soluções de consulta e demais atos normativos 
emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) até julgados adminis‑
trativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As buscas foram 
realizadas nos sites do Planalto,166 da SRFB167 e do CARF.168 Em paralelo, foram 

164 Ibidem, p. 10‑11.
165 Ibidem, p. 7.
166 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.
167 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.
168 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudencia‑

Carf.jsf.
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utilizadas como material de apoio as contribuições da doutrina especializada e de 
operadores do Direito e de áreas afins. Os termos empregados nas buscas foram:

 i) “VoIP”; e
 ii) “Voz sobre IP”.

Ano Tipo ATo TemA TribuTo Link

20
18

Solução de 
Consulta

COSIT 
No 98337

Classificação de 
mercadorias

– http://normas.receita.fazenda.gov.
br/sijut2consulta/link.action?idAto=

96689&visao=compilado

20
16

Solução de 
Consulta

COANA  
No 106

Classificação de 
mercadorias

– http://normas.receita.fazenda.gov.
br/sijut2consulta/link.action?visao=

anotado&idAto=74516

1.4. análise dos resultados encontrados

Quanto à temática, não foram encontrados resultados relevantes no Planalto 
e no CARF. Em relação aos achados junto à Receita Federal do Brasil, as Soluções 
de Consulta localizadas tratam de classificação de mercadorias que contém a 
tecnologia VoIP. Em todas as hipóteses foi constatado pela RFB que os artigos 
sob consulta representavam aparelhos de comunicação para transmissão/recep‑
ção de dados e, outrossim, incluiam‑se na posição 85.17.

Adentrando nas Soluções de Consulta, o resultado mais antigo é peculiar. 
A Solução de Consulta DIANA/SRRF09 no 4, de 16 de janeiro de 2013, ape‑
sar de classificar o

aparelho telefônico por fio que realiza e recebe chamadas telefônicas usan‑
do a tecnologia de voz sobre IP (VoIP), apto a configurar os parâmetros de 
contas de operadoras VoIP, munido de duas portas LAN (uma opcional), 
com visor (display), viva‑voz e facilidades de softswitch

na posição 85.17, entende ser o produto um aparelho da subposição de 1o nível 
8517.1. Deriva disso a classificação final no Código TEC 8517.18.99.

Os demais achados não seguiram por essa linha, entendendo, ao contrá‑
rio, que os produtos não são aparelhos telefônicos da subposição de 1o nível 
8517.1. Dessa forma, estariam mais bem situados na subposição 8517.6, que 
engloba os aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros 
dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem 
fio, que estejam fora do âmbito da subposição de primeiro nível 8517.1. Dentro 
da subposição de 1o nível 8517.6, incluem‑se no subtópico 8517.62, qual seja, 
aparelhos para recepção, conversão, transmissão ou regeneração de voz, imagens 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=96689&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=96689&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=96689&visao=compilado
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ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento. A partir 
desse ponto há divergência na classificação oferecida pela RFB, vide abaixo:

X� Com a classificação no Código NCM 8517.62.62, a Solução de Consulta 
COANA no 106, de 24 de maio de 2016, analisou a “Estação Terminal de 
Acesso (modem) contendo emissor com receptor incorporado para trans‑
missão de dados, sons e imagens através de rede de telefonia celular de 
quarta geração, padrão LTE, própria para conexão de dispositivos à Internet, 
com slot USIM/SIM, função acessória de compartilhamento da conexão 
(roteamento) e interface FXS para utilização de telefone VoIP; apresentada 
em gabinete plástico, medindo 150mm x 150mm x 56mm, pesando 300g 
e com adaptador AC, denominada comercialmente de transceptor 4G”.

X� Com a classificação no Código NCM 8517.62.55, a Solução de Consulta no 
98.337 – Cosit, de 8 de novembro de 2018, considerou um “Modulador/ 
demodulador de sinais ópticos para elétricos e vice‑versa, com processa‑
dor, interface óptica SC‑APC monomodo, interface RJ‑45 Fast Ethernet 
100Base‑Tx, interface RJ‑45 Gigabit Ethernet 1000Base‑T e interface RJ‑11 
FXS (VoIP), apresentado em gabinete plástico medindo 153 × 35 × 107 
mm e pesando 125 g, com fonte externa de 12V e 1 A, podendo operar no 
modo router ou bridge, denominado modem óptico ONT GPON”.

X� Com a classificação no Código NCM 8517.62.49, a Solução de Divergência 
no 98.003 – Cosit, de 10 de abril de 2018, e a Solução de Divergência no 
98.008 – Cosit, de 11 de abril de 2018, examinaram um “Roteador digi‑
tal, para conectar uma rede local a uma rede de área estendida”.

No primeiro caso, o “transceptor 4G” foi qualificado como um aparelho emis‑
sor com receptor incorporado de sistema troncalizado (trunking), de tecnologia 
celular ou por satélite (Código NCM 8517.62.62). No segundo, o “modem ópti‑
co ONT GPON” foi considerado como um aparelho para transmissão ou recepção 
de voz, imagem ou outros dados em rede com fio (Código NCM 8517.62.55). 
Por fim, na terceira hipótese, resta claro ser a mercadoria um roteador digital, 
em redes mesmo com fio (Código NCM 8517.62.49).

Um ponto interessante é o fato de que os provedores de voz sobre protocolo 
internet – VOIP – já foram registrados, sob o código 6190‑6/02, como ativida‑
de impeditiva ao Simples Nacional, com fulcro na Resolução CGSN no 20, de 
15 de agosto de 2007, que alterou a Resolução CGSN no 6, de 18 de junho de 
2007. Esta, contudo, foi revogada pela Resolução CGSN no 94, de 29 de no‑
vembro de 2011, a qual, por sua vez, foi revogada pela atual Resolução CGSN 
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no 140, de 22 de maio de 2018, dispondo sobre o Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Atualmente não há qualquer 
ressalva impedindo os provedores de voz sobre protocolo internet de acesso ao 
programa do SIMPLES NACIONAL.

Por fim, vale destacar a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novem‑
bro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de 
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as des‑
tinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB). Em seu artigo 109, foi regulamentada a competência 
da RFB sobre as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação e 
cobrança da contribuição devida por lei a terceiros, que são:

X� as entidades privadas de serviço social e de formação profissional a que se 
refere o art. 240 da Constituição Federal de 1988, criadas por lei federal 
e vinculadas ao sistema sindical;

X� o Fundo Aeroviário, instituído pelo Decreto‑Lei no 270, de 28 de feverei‑
ro de 1967;

X� o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, instituído 
pelo Decreto‑Lei no 828, de 5 de setembro de 1969;

X� o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), criado pelo 
Decreto‑Lei no 1.110, de 9 de julho de 1970; e

X� o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), gestor da con‑
tribuição social do salário‑educação, instituída pela Lei no 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996.

Tal contribuição destinada a terceiros sujeita‑se aos mesmos prazos, condi‑
ções, sanções e privilégios das contribuições sociais destinadas ao financiamento 
da seguridade social, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial, e incide 
sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e traba‑
lhadores avulsos.

O acima mencionado interessa ao estudo da presente pesquisa na medida em 
que o artigo 109‑D, da Instrução Normativa RFB no 971/09, equipara os prove‑
dores de acesso às redes de comunicação e de voz sobre protocolo internet (VoIP) 
aos industriais, aplicando sobre aqueles a alíquota total de 5,8% para recolhimento 
das contribuições devidas a outras entidades ou fundos, incluindo as contribui‑
ções devidas ao SENAI e ao SESI, conforme Anexo II do mesmo instrumento legal.



conclusão

“Once a new technology rolls over you, if you’re not part of the 

steamroller, you’re part of the road.”

Stewart Brand, writer
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O dinamismo imposto pelo fenômeno da digitalização da economia lança 
desafios para os formuladores de políticas públicas, não apenas em termos de 
compreensão da natureza e extensão dos impactos provocados pela novel tec‑
nologia, mas, principalmente, no campo da regulação adequada das relações 
jurídicas dela derivadas. Por consequência, qualquer assincronia do ordenamento 
jurídico nacional com a Quarta Revolução Industrial tem potencial para irradiar 
seus efeitos no campo tributário, afinal, o Direito Tributário brasileiro apresen‑
ta‑se como um Direito de sobreposição frente aos demais ramos do Direito. A 
ausência de previsão normativa quanto ao correto tratamento a ser dispensado 
às novas formas da economia digital implica insegurança jurídica e econômica. 
Faz‑se mister, portanto, a constante compatibilização do ordenamento jurídi‑
co‑tributário pátrio aos novos parâmetros advindos dos avanços tecnológicos.

Nesse espírito, cumpriu à presente pesquisa perquirir se, de fato, a regula‑
ção tributária brasileira, quanto aos segmentos da economia digital, se encontra 
em níveis ótimos, isto é, se posiciona de forma a não somente contemplar as 
diversas modalidades carreadas pelas transformações digitais, mas também ser‑
ve como um vetor de fomento das novas atividades. Para tanto, como dito na 
Introdução, o presente projeto se propôs a analisar o seguinte problema central:

A legislação tributária brasileira está apta a regular os atuais desafios da 
economia digital, na linha das recomendações da OCDE/G20 na Ação 1 (Adress 
the Tax Challenges of the Digital Economy) do Projeto BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting), de modo a abranger eficientemente tanto os negócios tradi‑
cionais como os novos negócios realizados na via digital?

Para responder ao questionamento acima, e que corresponde ao objeto 
central da pesquisa, fez‑se um mapeamento da legislação tributária brasileira 
vigente. A próxima etapa, consistente na avaliação dos aperfeiçoamentos ne‑
cessários ao ordenamento brasileiro para atingir um nível ótimo de regulação, 
será apresentada no formato de um policy paper.

Em termos quantitativos, o referido mapeamento retornou, dentre leis, 
decretos, instruções normativas, portarias, resoluções, soluções de consulta, 
decisões administrativas, pareceres normativos e outros atos com força norma‑
tiva, inclusive em sede de normas complementares à legislação tributária, com 
os seguintes resultados:

X� Aplicativos: 4 (quatro) resultados;

X� Big Data, Analytics e Inteligência Artificial: 6 (seis) resultados;
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X� Cidades inteligentes: 5 (cinco) resultados;

X� Criptomoeda: 1 (um) resultado;

X� Data center: 10 (dez) resultados;

X� Drone: 33 (trinta e três) resultados;

X� Internet das coisas: 69 (sessenta e nove) resultados;

X� Computação em nuvem: 5 (cinco) resultados;

X� Plataformas digitais: 2 (dois) resultados;

X� Robótica: 17 (dezessete) resultados;

X� Software: 376 (trezentos e setenta e seis) resultados;

X� Streaming: 1 (um) resultado;

X� Video game: 23 (vinte e três) resultados; e

X� VoIP: 2 (dois) resultados.

Em resumo, foram identificados, no âmbito federal, 554 (quinhentos e 
cinquenta e quatro) resultados que versaram direta ou indiretamente sobre a te‑
mática da economia digital. Disparado em primeiro lugar encontra‑se o tópico 
dos softwares, expressão esta que já traz referências desde 1986.

Nota‑se que alguns nichos abrangidos no escopo da presente pesquisa não 
apresentaram resultados, ou os achados localizados foram de pouca relevân‑
cia para fins tributários. São eles: (i) blockchain; (ii) carro sem motorista; (iii) 
casa conectada; (iv) comércio eletrônico; (v) economia compartilhada; (vi) es‑
tabelecimento virtual; (vii) fidelização; (viii) livro digital; (ix) neurotecnologia; 
(x) pagamento eletrônico; (xi) publicidade digital; (xii) seres projetados; e (xiii) 
serviço eletrônico.

Isso, contudo, não significa dizer que o ordenamento brasileiro está desguar‑
necido ante os nichos não‑regulados. Ao contrário, muitos dos temas apontados 
acima, apesar de relevantes por natureza e, assim, apropriados a justificar um 
tópico em separado para o seu estudo, não são desconectados dos demais ra‑
mos da economia digital já regulados pela legislação pátria.

A título de ilustração, se, por um lado, “carro sem motorista” e “casa co‑
nectada” se constituírem, no futuro, como temas independentes e merecedores 
de atenção dedicada por parte dos legisladores, isso não implicará, por outro 
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lado, que deixarão de ter expressão dentro de um tópico maior, como “cidade 
inteligente”, hoje assunto regulamentado em termos de concessão de benefícios 
tributários, visando ao seu desenvolvimento no Brasil.

Mesmo a se considerar nichos não regulados que não podem ser classifi‑
cados como espécies de um gênero maior, será indevida a presunção de que a 
legislação federal brasileira está, de todo, em descompasso com as inovações 
tecnológicas. Isto porque é possível que tais nichos estejam bem capturados 
pela legislação tributária dos demais entes federativos, como serve de exemplo 
a “publicidade digital”, a qual, por conter traços de serviço de Comunicação, 
poderá estar sujeita ao ICMS. Repisa‑se que os impostos estaduais e munici‑
pais não foram contemplados na presente pesquisa

Para encerrar os comentários quanto à análise quantitativa, é válido tratar da 
questão dos “livros digitais”, tema conhecido da dogmática tributária brasileira. 
Conforme a proeminente decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão 
geral reconhecida, entende‑se que os e‑books estão abarcados pela imunidade 
tributária do art. 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal. O raciocí‑
nio se desenhou no sentido de que a norma constitucional deve acompanhar os 
avanços tecnológicos, sendo que o propósito da imunidade concedida está no 
sentido de propiciar o desenvolvimento da circulação das ideias, da cultura e a 
expansão dos meios de comunicação, não estando atrelada ao corpus mechani‑
cum pelo qual a informação é transmitida. O bem maior de proteção, portanto, 
é a liberdade de expressão.169 Cumpre mencionar que, em abril de 2020, o STF 
editou a Súmula Vinculante 57 sacramentando a imunidade tributária dos li‑
vros digitais. Apesar disso, para fins da presente pesquisa, os livros digitais não 
foram objeto de maior atenção na legislação infraconstitucional, nas decisões 
da Receita Federal do Brasil e do CARF, de modo que não foram contemplados 
com um capítulo próprio.

Passando à análise qualitativa, o estudo fez o cotejo dos assuntos de eco‑
nomia digital em blocos constituídos pela similitude tanto a nível de discussão 
técnica quanto de ordem de tratamento tributário. Ressalva‑se: cada tópico me‑
receu uma atenção dedicada, por todos serem autônomos. Contudo, e é esta a 
dinâmica que será dada às linhas abaixo, há de se ter em mente que temas si‑
milares deveriam, salvo força maior, receber um tratamento tributário similar.  

169 Conferir Recursos Extraordinários (REs) 330817 (Tema 593) e 595676 (Tema 259), com re‑
percussão geral, julgados em março de 2017.
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Do contrário, a regulação tributária não estará no seu nível ótimo, por trazer con‑
tradições e provocar insegurança jurídica.

No primeiro grupo, visando a atividade de processamento de dados no con‑
texto de serviços digitais, aglutinam‑se três temas: “Computação em nuvem”, 
Data Center e “Plataformas digitais”. De forma geral, constata‑se que o trata‑
mento tributário concedido aos mencionados tópicos é parcialmente harmônico.

Há discussão quanto à possibilidade de tais serviços serem conceituados 
como “serviços de aluguel”, assim escapando a uma tributação mais onerosa. 
Esta tese ganha força sobretudo no âmbito dos Data Centers – e, conforme foi 
visto, chegou inclusive a ser aceita pela Receita Federal em uma operação do‑
méstica por onde ocorreu uma mera locação de espaço para armazenamento 
de dados e equipamentos. Contudo, de forma mais contundente, a Receita ca‑
racteriza a natureza das atividades em nuvem, nisso englobando a Computação 
em Nuvem e o Data Center, como de prestação de serviço técnico, por envol‑
verem processamento de dados, atividade esta sujeita à incidência do Imposto 
de Renda, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep (na importa‑
ção há incidência de IRRF, da CIDE e do PIS/COFINS‑Importação). Há, então, 
um aparente padrão na análise da Receita.

Uma certa desarmonia, contudo, se constata no tratamento da retenção 
na fonte dos tributos mencionados acima. Não se trata de argumentar quan‑
to à incidência ou não dos tributos, mas se estes devem ser retidos na fonte. 
Neste aspecto, a Receita entendeu que os serviços de Data Center são serviços 
profissionais de “programação”, vista como o ato de elaborar um programa de 
computador (software). Assim, por força do rol do artigo 714 do RIR/18, de‑
vem estar sujeitos à retenção na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da Cofins 
e da Contribuição para o PIS/Pasep. Todavia, ao analisar a Plataforma Digital, 
compreendeu a Receita que os serviços prestados, estando caracterizados como 
uma mera cessão de uso de programas, não encerram uma atividade profissio‑
nal a ensejar a retenção na fonte dos mesmos tributos.

Isso levanta um questionamento, na medida em que o processo de progra‑
mação é semelhante para Plataformas Digitais e para Data Center: em primeiro 
há o ato de criar um espaço para processamento (PaaS) ou armazenamento de 
dados (Data Center) para, só depois de constituído o produto, ceder o seu uso 
aos clientes. Qual das duas etapas é determinante para a retenção na fonte dos 
tributos? O ato anterior, de programação, ou o posterior, de cessão? A Receita, 
aos olhos da presente pesquisa, parece ter adotado critérios diferentes para si‑
tuações equiparáveis.
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Um segundo bloco cinge‑se às novas tecnologias que ainda não estão di‑
fundidas de forma acentuada no Brasil. A regulação tributária de “Big Data, 
Analytics e Inteligência Artificial”; “Cidades Inteligentes” e “Robótica”, temas 
compilados neste bloco, está orientada à concessão de benefícios tributários. 
Ganham relevo programas de subvenção econômica através de isenção tributá‑
ria, como o “Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística” e o “Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS”.  
Há uma abordagem coerente do Legislativo sob o aspecto de fomento a essas 
tecnologias incipientes e que precisam adquirir maior peso econômico. Em se‑
parado, mas dentro do contexto dos itens que despontam no cenário global, 
ganham realce as “criptomoedas”, as quais não estão capturadas pela legislação 
tributária, salvo para regulamentar o seu registro ante a Autoridade brasileira.  
É um despertar para o volume das operações que envolvem criptoativos, e o seu 
crescente papel na economia digital.

O terceiro grupo é composto por tecnologias igualmente inovadoras, mas 
que já se apresentam mais maduras na economia brasileira. Dentre estas, des‑
tacam‑se os Aplicativos; os Drones; o serviço de Streaming; o Video Game e o 
VoIP. Todos receberam tratamento tributário, com a incidência preponderante 
do Imposto sobre Serviços ‑ ISS. É um fenômeno atrelado à “servicização”170 da 
economia, um movimento que prima em conciliar bens e serviços de forma a 
agregar maior valor adicionado aos produtos. Em países desenvolvidos, os servi‑
ços compõem aproximadamente 65% do valor acrescido.171 Naturalmente, essa 
tendência em providenciar serviços inovadores para gerar valor implica em um 
aumento de itens que estarão abrangidos pela incidência do ISS. Nesse sentido, 
é sugerida a leitura do relatório sobre a legislação tributária das capitais muni‑
cipais, gerado no contexto desta pesquisa.

Dedica‑se, em separado, à análise sobre softwares. É o item da econo‑
mia digital mais aparente e difundido no país, sendo aquele que culminou 
com o maior volume de resultados. É o tema mais complexo. Apesar disso, 
é possível traçar paralelos entre os softwares e os grupos de análise abor‑
dados acima.

170 CONFEDERAÇÃO Nacional da Indústria. Serviços e competividade no Brasil. Brasília: CNI, 
2014. p. 13. Disponível em: https://bit.ly/335IcKT. Acesso em: 1 maio 2021.

171 Ibidem. Para entender melhor o fenômeno de “servicização”, conferir: MIROUDOT, S. The servi‑
cification of global value chains: evidence and policy implications. UNCTAD Multi‑year Expert 
Meeting on Trade, Services and Development, Geneva, s. 5, 18‑20 jul. 2017. Disponível em: 
https://bit.ly/3eOBYEr. Acesso em: 1 maio 2021.

https://bit.ly/335IcKT
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Assim, como os itens do segundo bloco, os softwares gozam de benefícios 
fiscais, por força do PADIS, já mencionado, e do Regime Especial de Tributação 
para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – 
REPES. Noutro giro, as remessas realizadas a título de pagamento por software, 
quando envolverem processamento de dados, serão tributadas como paga‑
mento por serviço técnico, sujeito à mesma tributação dos itens constantes 
no bloco um. Se, todavia, a operação envolver apenas contratos de comercia‑
lização e de licenciamento de uso de softwares, o pagamento ocorrerá como 
royalties, afastando‑se a incidência de PIS/COFINS‑importação. Em relação 
aos itens do bloco três, assim como estes, os softwares não escapam ao fe‑
nômeno da “servicização”, estando sujeitos ao ISS, conforme decisão recente 
do STF sobre a temática.172

Por fim, há significativo espaço de aprimoramento no tratamento da econo‑
mia digital no Brasil. Para contextualização, segundo dados da OCDE, em 2019, 
apenas 21% das empresas brasileiras operava vendas on‑line, o que demonstra 
que há um grande vácuo ainda a ser preenchido no potencial mercado brasilei‑
ro de 107,5 milhões de usuários adultos da Internet.173 Se pensada a regulação 
tributária pelo seu viés econômico, vislumbrando os tributos como nudges ao 
mercado, fomentando ou inviabilizando certas condutas, torna‑se ainda mais evi‑
dente a necessidade de a regulação tributária atingir padrões ótimos. Destarte, 
cumpre aos formuladores de políticas públicas o dever de acompanhamento da 
marcha acelerada das inovações tecnológicas para a pronta regulação tributária 
adequada, de forma que o Brasil não fique excluído da Quarta e das vindouras 
Revoluções Industriais, delas extraindo o melhor para o seu futuro.

172 Ver ADIs 5659 e 1945 (J. 24/02/2021).

173 OECD. A caminho da era digital no Brasil. Paris, OECD Publishing, 2020. p. 19. Disponível 
em: https://bit.ly/3xEyc9j. Acesso em: 1 maio 2021. 

https://bit.ly/3xEyc9j


“Technology is not an exogenous force over which we have no 

control. We are not constrained by a binary choice between 

‘accept and live with it’ and ‘reject and live without it’. Instead, 

take dramatic technological change as an invitation to reflect 

about who we are and how we see the world.”

Klaus Schwab



A legislação tributária brasileira está apta a regular os atuais desafios da eco-
nomia digital, na linha das recomendações da OCDE/G20 na Ação 1 (Adress the 
Tax Challenges of the Digital Economy) do Projeto BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting), de modo a abranger eficientemente tanto os negócios tradicionais 
como os novos negócios realizados na via digital? O presente projeto tem como  
objetivo analisar a atual legislação tributária brasileira em relação ao seu grau de 
adequação frente às demandas da economia digital. A pesquisa almeja investi-
gar, se eventual instituição de um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) no Brasil 
seria adequado e suficiente para fazer frente aos desafios da economia digital 
e, sobretudo, garantir ao País os devidos direitos de tributação sobre a criação 
de valor e a geração de riqueza no mercado consumidor brasileiro. Para tanto, 
como objetivos específicos, o projeto almeja (a) mapear a legislação tributária 
brasileira vigente e (b) avaliar aperfeiçoamentos necessários dentro do quadro 
legislativo nacional para a regulação do tema. Além disso, o tema envolve a ava-
liação da compatibilidade e coerência da legislação tributária nacional frente 
às recomendações da OCDE/G20 na Ação 1 (Adress the Tax Challenges of the 
Digital Economy) do Projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
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