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Tributação de softwares – Natureza jurídica do software 
 

 

─  A Lei do Software (Lei nº 9.609/98), estabelece, em seu artigo 2º, que o regime de 

proteção à propriedade intelectual do software é o mesmo de obras literárias, 

portanto, de direito autoral: 
  

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o 

conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no 

País, observado o disposto nesta Lei. 

 

─ A Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, (“Lei do Direito Autoral”), classifica o 

software como obra intelectual, protegida por direito autoral: 
  

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 

meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se 

invente no futuro, tais como: 

[...] 

XII - os programas de computador; [...].  

 

 

 



Tributação de softwares – Natureza jurídica do software 
 

 

─  Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial 
443.119/RJ, reproduzida parcialmente abaixo, também já explorou a natureza 
jurídica do software, classificando como Direito Autoral: 

 

“Direito civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. 
Programa de computador (software). Natureza jurídica. Direito autoral 
(propriedade intelectual). Regime jurídico aplicável. Contratação e 
comercialização não autorizada. Indenização. Danos materiais. Fixação do 
quantum. Lei especial (9610/98, artigo 103). Danos morais. Dissídio 
jurisprudencial. Não demonstração. 

 

O software, ou programa de computador, como disciplinado em leis específicas 
(9.609/98 e 9.610/98), possui natureza jurídica de direito autoral (trata-se 
de 'obra intelectual', adotado o regime jurídico das obras literárias), e não de 
direito de propriedade industrial.” 

 

 

─  Legislação + Jurisprudência: Software, natureza jurídica é a de um direito autoral. 

  

 

 

 



Tributação de softwares – Forma de exploração econômica 
 

 

─  A Lei do Software (Lei nº 9.609/98), estabelece, em seu artigo 9º, que o uso de 
softwares no Brasil será objeto de contrato de licença: 

  

Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença. 

 

─ Artigo 7º da própria Lei do Software, reforça tal aspecto:  

  
Art. 7º O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal 
correspondente, os suportes físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão 
consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão 
comercializada. 

 

─ CONCLUSÃO: exploração comercial do software, não se dá por meio de um contrato 
do qual decorra a transferência de propriedade do bem, mas sim pelo 
licenciamento do direito de uso daquele produto intelectual / direito autoral a 
um consumidor final, nos termos do artigo 9º da Lei do Software.  

 

─ Não se aborda aqui as licenças de comercialização e transferência de tecnologia, 
nos termos dos artigo 10 e 11 da Lei do Software. 

 

 



Tributação de softwares – Histórico Legislativo – Estado de SP 

 

─ Legislação do Estado de SP até dezembro de 2015 – sem distinção acerca da 

natureza de softwares para exigir ICMS – base de cálculo dobro do valor da mídia 

ou suporte físico. Tributado desde que disponibilizado em mídia física. 

 

 

─ Decreto Estadual n. º 51.619/2.007, artigo 1: 

 

 

 

Artigo 1º - Na operação realizada com programa para computador (“software”), personalizado ou 

não, o ICMS será calculado sobre uma base de cálculo que corresponderá ao dobro do valor de 

mercado do seu suporte informático. 

 

 

 

 



Tributação de softwares – Posição histórica do STF 

─ RE N°176.626-3/SP 
 

“I. Recurso extraordinário: prequestionamento mediante embargos de declaração (Súm. 356). A teor da Súmula 356, o que se 

reputa não prequestionado é o ponto indevidamente omitido pelo acórdão primitivo sobre o qual "não foram opostos 

embargos declaratórios". Mas se, opostos, o Tribunal a quo se recuse a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada 

mais se pode exigir da parte (RE 210.638, Pertence, DJ 19.6.98). 

II. RE: questão constitucional: âmbito de incidência possível dos impostos previstos na Constituição: ICMS e mercadoria. Sendo 

a mercadoria o objeto material da norma de competência dos Estados para tributar-lhe a circulação, a controvérsia sobre se 

determinado bem constitui mercadoria é questão constitucional em que se pode fundar o recurso extraordinário. 

III. Programa de computador ("software"): tratamento tributário: distinção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, 

mas um bem incorpóreo, sobre as operações de "licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de 

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

entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a 

circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo - 

como a do chamado "software de prateleira" (off the shelf) - os quais, materializando o corpus mechanicum da criação 

intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio.” 

(RE 176626, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10/11/1998, DJ 11-12-1998 PP-00010 EMENT 

VOL-01935-02 PP-00305 RTJ VOL-00168-01 PP-00305) 

 

─ Entendimento seguido posteriormente por ambas as turmas do STF (Primeira Turma, RE 199.464, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 

de 30.4.99; RTJ 169/376; Segunda Turma, RE 285.870-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1º.8.2008) e pelas duas turmas de 

Direito Público do STJ (Primeira Turma, REsp 633.405/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2004, DJ 13/12/2004, p. 

241; Segunda Turma, REsp 1070404/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 26/08/2008, DJe 22/09/2008). 

 

─ Distinção entre “software de prateleira” em meio físico (sujeito ao ICMS) e “software sob encomenda” (sujeito ao ISS). 

 



Tributação de softwares – Posição histórica do STF 

─ ADI 1.945/MT - Legislação do Estado do Mato Grosso – download de softwares - ICMS 

 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Tributário. ICMS. 

(...) 

8. ICMS. Incidência sobre softwares adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados 

(art. 2º, § 1º, item 6, e art. 6º, § 6º, ambos da Lei impugnada). Possibilidade. 

Inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido estrito. Irrelevância. O 

Tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas, consequências concretas do 

mundo real, com base em premissas jurídicas que não são mais totalmente corretas. O 

apego a tais diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois não 

permite que a abertura dos dispositivos da Constituição possa se adaptar aos novos tempos, 

antes imprevisíveis. 

9. Medida liminar parcialmente deferida, para suspender a expressão “observados os demais 

critérios determinados pelo regulamento”, presente no parágrafo 4º do art. 13, assim como 

o inteiro teor do parágrafo único do art. 22, ambos da Lei 7.098/98, do Estado de Mato 

Grosso.” 

(ADI 1945 MC, Relator(a):  Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2010, DJe-047 DIVULG 11-03-2011 PUBLIC 14-03-

2011 EMENT VOL-02480-01 PP-00008 RTJ VOL-00220-01 PP-00050) 

 

─ Medida liminar. Ainda pendente de julgamento de mérito. 

─ Primeira manifestação que abarca operações por transferência eletrônica – download. 

─ Evolução do entendimento anterior. Bem incorpóreo também está sujeito ao ICMS. 

 

 



Tributação de softwares – Resumo: Histórico Legislativo e 
Jurisprudencial 
 

─ 1998/99 – STF – ICMS incide sobre softwares de "prateleira“ – produzido em larga escala 
em série e materializado “corpus mechanicum” e ISS incide sobre softwares 
personalizados – sob encomenda ou customizados. 

 

─ 2010 – STF – Liminar - Evolução do entendimento anterior. Bem incorpóreo também 
estaria sujeito ao ICMS. Passa a abarcar o download.  

 

─ Tendência de observância desse entendimento (prateleira x encomenda) pelas instâncias 
inferiores do judiciário e mesmo no âmbito administrativo. Embora de maneira não 
uniforme. 

 

─ Exceção Municípios (Ex. SEFIN e CMT em SP) – licenciamento de uso é tributado pelo ISS, 
item 1.05 da lista anexa LC 116/2003, seja prateleira, seja encomenda, irrelevância da 
distinção. Ponto central do conflito de competência entre Estado e Município. Atuação 
vinculante do agente fiscal. 

 

─ Prática comum: tributar pelo ICMS e ISS dada a falta de relevância da exigência do tributo 
estadual.  

 

─ Não tributação pelo ICMS na ausência de suporte informático. 

 

 

 



Tributação de softwares – Alterações recentes na legislação 

─ Legislação do Estado de SP a partir de dezembro de 2016 – revogação da base de calculo 

baseada no suporte informático. Base de cálculo passa a ser o valor da operação, que 

inclui o valor do programa, do suporte informático e outros valores que forem cobrados 

do adquirente. 

 

─ Decreto nº 61.522/2015, que passou a produzir efeitos em 01 de janeiro de 2016, tendo 

em sua exposição de motivos a seguinte redação: 

 

A revogação proposta tem por objetivo adequar, a partir de 1º de janeiro de 2016, a 

tributação do ICMS incidente nas referidas operações à adotada em outras Unidades 

Federadas. Com a revogação, a base de cálculo nas operações com programas de 

computador passa a ser o valor da operação, que inclui o valor do programa, do 

suporte informático e outros valores que forem cobrados do adquirente. 

 

─ Claro objetivo de passar a abarcar a tributação das operações envolvendo transferência 

eletrônica em função dos avanços tecnológicos e extinção do software vendido 

fisicamente e literalmente em prateleira. 

 

 



Tributação de softwares – Alterações recentes na legislação 

 

─ Convênio ICMS 181/2015, ato contínuo, autorizou os Estados signatários, dentre eles São 

Paulo, a conceder redução na base de cálculo do ICMS, nas operações com softwares, 

disponibilizados por qualquer meio, inclusive nas operações efetuadas por meio da 

transferência eletrônica de dados, de forma que a carga tributária corresponda ao 

percentual de, no mínimo, 5% do valor da operação. 

 

─ Em tese adequação à carga tributária prevista para o ISS, muito embora o município de 

São Paulo, por exemplo, tenha estipulado uma alíquota de 2,9%. 

 

─ À época, de acordo com o Decreto nº. 61.791/2016, o ICMS sobre o download de 

softwares no Estado de São Paulo não seria exigido enquanto não fosse definido o local 

de ocorrência do fato gerador para determinação do estabelecimento responsável 

pelo pagamento do imposto.  

 



Tributação de softwares – Alterações recentes na legislação 

Convênio ICMS 106, de 29.09.2017: Disciplina os procedimentos de cobrança do ICMS 

incidente nas operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de 

transferência eletrônica de dados e concede isenção nas saídas anteriores à saída 

destinada ao consumidor final. 

 

Cláusula Primeira: 

─Operações com bens e mercadorias digitais, no que se inclui o software; 

─Comercializados por transferência eletrônica – download; 

─Padronizados, ainda que adaptados. 

 

Cláusula Segunda: 

─Isenção das operações anteriores à saída ao consumidor final. 

 

Cláusula terceira: 

-ICMS nas saídas internas e importação; 

-Recolhimento pelo site ou plataforma eletrônica que efetue a “venda” ou 

disponibilização; 

-ICMS devido à Unidade federada de domicílio ou onde esteja estabelecido o 

adquirente. 

 

 



Tributação de softwares – Alterações recentes na legislação 

Cláusula quarta: 

─Contribuinte é a pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica que 

realize a “venda” ou a disponibilização; 

─Obrigatoriedade de inscrição nas unidades federadas em que praticar as saídas 

internas ou de importação destinadas a consumidor final. 

 

Cláusula quinta: 

─Possibilidade de atribuição de responsabilidade pelo recolhimento do ICMS (i) àquele 

que realizar a oferta, venda ou entrega do bem ou mercadoria digital ao consumidor; 

(ii) intermediador financeiro; (iii) ao adquirente do bem ou mercadoria digital, na 

hipótese de o contribuinte ou os responsáveis não serem inscritos na unidade 

federada ; e  (iv) à administradora de cartão de crédito ou débito ou à 

intermediadora financeira responsável pelo câmbio, nas operações de importação. 

 

Cláusula sexta: 

─Obrigatoriedade de emissão de NF-e à pessoa jurídica que der saída do bem ou 

mercadoria digital. 

 

 

 



Tributação de softwares – Alterações recentes na legislação 

─ Decreto 63.099 de 22/12/2017 

 

─ Acrescenta as disposições do Convênio ICMS na legislação interna do 

Estado de São Paulo mediante alteração do RICMS/SP. 

 

─ Os dispositivos acrescentados versam sobre a incidência do ICMS sobre 

“venda” e disponibilização de bens e mercadorias digitais mediante 

transferência eletrônica de dados, no que se incluem os softwares. 

 

─ Estabelece o cumprimento de obrigações acessórias tal como a 

inscrição no cadastro estadual. 

 

─ Determina os contribuintes e responsáveis. 

 

─ Delimita a data de início de cobrança do imposto para 01/04/18. 
 



Tributação de softwares – Alterações recentes na legislação 

─ Portaria CAT nº 24 de 23/03/2018: Dispõe sobre operações com bens e mercadorias 

digitais realizadas por meio de transferência eletrônica de dados. 

 

─ Nos termos da portaria são considerados bens e mercadorias digitais todos aqueles não 

personificados, inseridos em uma cadeia massificada de comercialização, como eram os 

casos daqueles postos à venda em meios físicos, como no caso dos softwares; 

 

─ Possibilidade de emissão de NF-e consolidando todas as saídas até o 5°dia útil de cada mês, 

contendo o valor das operações consolidados e os dados do emitente no quando destinatário. 

 

─ Manter à disposição do fisco detalhamento das saídas, como adquirente, data, produto, valor 

do ICMS, município do adquirente, etc. 

 

─ Encaminhamento de recibo com valor da operação e ICMS no ato da venda. 

 

─ No caso da não opção pela consolidação NF-e a cada transferência eletrônica. Dispensa de 

NF-e nas operações anteriores à saída a consumidor final. 

 

─ Especificação sobre procedimento de inscrição. 



Tributação de softwares – Discussões atualmente no STF 

─ Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.659: 

• Ajuizada pela Confederação Nacional de Serviços (CNS). 

• Incidência de ICMS sobre operações com software. Legislação do Estado de Minas Gerais. 

• PGR opinou pela improcedência da ação. Distinção entre software sob encomenda e 

software de prateleira. Irrelevância da inexistência de bem corpóreo. 

• Pendente de julgamento. 

 

─ Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.576: 

• Ajuizada pela Confederação Nacional de Serviços (CNS). 

• Incidência de ICMS sobre operações com software. Legislação do Estado de São Paulo. 

• PGR opinou pela improcedência da ação. Distinção entre software sob encomenda e 

software de prateleira. Irrelevância da inexistência de bem corpóreo. 

• Pendente de julgamento. 

 

─ ADI n. º 5576 - Decretos 61.522/2015 e 61.791/2016 - sob o fundamento de que as operações com 

programas de computador jamais poderiam ser tributadas pelo ICMS, por já estarem arroladas no 

âmbito de incidência do ISS, conforme define a LC n.º116/2003. Ausência de Circulação de 

Mercadoria – argumento secundário. 

 

─ Recentemente foi noticiado o ingresso da Brasscom com uma ADI (5958) em face do Convênio 106. 

 

 

 



Tributação de softwares – Discussões atuais em instâncias inferiores 

─ Processo nº 1010278-54.2018.8.26.0053 (9ª Vara de Fazenda Pública - TJ-SP): 

• Mandado de Segurança coletivo impetrado contra o Decreto nº 63.099/17 do Estado de São Paulo 

(editado com base no Convênio ICMS 106/17). 

• Violação ao art. 146 da CF/88. Reserva de lei complementar. 

• Pendente de julgamento. 

• Efeitos da liminar: Suspender os efeitos do Decreto Estadual 63.099/19 para as representadas da 

Impetrante (Brasscom), tendo em vista sua entrada em vigor em 01/04/2018. 

 

“Numa primeira análise, verifico a relevância dos fundamentos invocados, pois admitir a incidência de ICMS 

sobre o software padronizado por transferência eletrônica por download (o conteúdo é baixado da 

internet e armazenado no aparelho do usuário) e por acesso remoto, o chamado streaming (o conteúdo 

acessado, um filme, por exemplo, não é armazenado no aparelho e somente poderá ser acessado 

novamente por meio de outro acesso à internet), com base em convênio e decreto afronta, sem qualquer 

dúvida, o disposto no art. 146 da Constituição Federal, pois compete somente a lei complementar dispor 

sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre os entes da federação; regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária 

(base de cálculo, fato gerador e contribuintes responsáveis).”  

 

 



Tributação de softwares – Discussões atuais em instâncias inferiores 

─ Processo nº 1019249-28.2018.8.26.0053 (16ª Vara de Fazenda Pública - TJ-SP): 

• Mandado de Segurança pela impetrado Federação de Serviços do Estado de São Paulo – FESESP contra o 

Decreto nº 63.099/17 do Estado de São Paulo (editado com base no Convênio ICMS 106/17). 

• Hipóteses semelhantes de incidência tributária, prevalece a prevista em Lei Complementar. 

• Pendente de julgamento. 

• Efeitos da liminar: Suspender os efeitos do Decreto Estadual 63.099/19 às empresa sob o sindicatos 

vinculados à FESESP, de modo que não sejam compelidos ao recolhimento do ICMS sobre operações com 

softwares realizados por transferência eletrônica de dados. 

 

“Em relação à liminar, hei por bem deferi-la parcialmente. Isso porque, sem me alongar no mérito da questão, verifico nesta fase de 

cognição sumária a probabilidade de conflito entre o DE 63.099/17 e a Lei Complementar 116/03, alterada pela Lei 

Complementar 157/16. Isso porque, os itens 1.03, 1.04, 1.05 e 1.09 do Anexo à LC 116/03 preveem, ao que parece, hipóteses 

semelhantes de incidência tributária. [...} 

Havendo previsão na LC 116/03 de hipótese de incidência é ela que prevalece, conforme sedimentada jurisprudência. Observo, 

porém, que em caso de disponibilização de software com cessão definitiva a incidência do ICMS é válida, considerando que a 

lei do ISS somente dispõe sobre a disponibilização sem cessão definitiva. Caracterizado o fumus boni iuris.O periculum in mora é 

evidente, eis que os substituídos podem ser compelidos ao recolhimento de ambos tributos com base em mesmo fato gerador. 

 

─ Disponibilização com/sem cessão definitiva ???  

─ LC 116/03 traz essa limitação? Somente disponibilização sem cessão definitiva? 

─ Licença de uso não pressupõe cessão definitiva – não há transferência de propriedade/titularidade – mera outorga 

de direitos de usar o bem intelectual transmitido ou contido em meio físico. 

 



Tributação de softwares – Pontos controvertidos 

─ Convênio ICMS 106/17 e normas correlatas como o Decreto nº 63.099/17  - Limitações 

formais:  

 

• Reserva de lei complementar (art. 146, CF/88): 

 

i. Impossibilidade de se criar nova hipótese de incidência tributária por meio de 

Convênio. ADI 4171, ADI 4628 e ADI 4713; 

 

ii. Impossibilidade de se criar novo conceito de “estabelecimento” e de se 

determinar o local da ocorrência do fato gerador por meio de Convênio/Decreto;  

 

iii. Impossibilidade de se estabelecer sujeição tributária passiva por meio de 

Convênio ou Decreto (Contribuinte/responsável); 

 

iv.  Bitributação. Conflito entre ICMS e ISS. Violação à Lei Complementar nº 116/03. 

 



Tributação de softwares – Pontos controvertidos 

─ Limitações materiais à Tributação de softwares pelo ICMS: 

 
─ operação de circulação que configura a hipótese de incidência do ICMS, é tão somente a 

operação que resulte na transferência da titularidade sobre mercadorias; 

 

─ ausência de um elemento básico para caracterização desta hipótese de incidência, qual 

seja, a transmissão da titularidade do software ao adquirente; 

 

─ contrato de licença não resulta na transferência de titularidade do bem objeto de 

licença entre licenciante e licenciado, ou seja, inexiste circulação jurídica para fins de 

incidência do ICMS. 

 

Professor ROQUE ANTONIO CARRAZA: 
  

“É que na cessão do direito de uso de software inexiste operação mercantil, isto é, não há 

transferência da titularidade de qualquer mercadoria; mas, pelo contrário - permitimo-nos 

insistir -, mera cessão de direitos. 

O objeto do contrato que se celebra entre licenciador e o licenciado não é a venda mercantil, 

mas a licença do direito de uso (cessão de direito) do software - como, aliás, prescreve o já 

citado artigo 9º da Lei 9.609/1998.” 

 



Tributação de softwares – Pontos controvertidos 

─ Limitações materiais à Tributação de softwares pelo ICMS: 

 
─ Software transmitido por meio digital sem meio físico (download),  é mercadoria? 

 

─ Mercadoria é apenas bem corpóreo? Para relevante parte da doutrina, sim. 

 

─ ADI 1.945/MT: Pendente de decisão definitiva - STF. Bem incorpóreo também está sujeito ao ICMS: “O 
Tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas, consequências concretas do mundo real, com 
base em premissas jurídicas que não são mais totalmente corretas.” 

 

─ Mutação do conceito constitucional de mercadoria?  

 

Simone Rodrigues Costa Barreto: 
“A mutação do conceito constitucional de mercadoria tem o condão de alcançar, além dos bens corpóreos, os incorpóreos. 
Porém, não é todo bem incorpóreo que será atingido pelo ICMS, mas somente os que são postos no comércio.. [...}  

A mutação do signo mercadoria não pode implicar a invasão da competência alheia. É dizer, não se pode tributar 
pelo ICMS uma prestação de serviço, sob o fundamento de tratar-se de um bem incorpóreo. É preciso distinguir o 
comércio de um bem corpóreo de uma prestação de serviço, a fim de respeitar a competência dos Estados e dos 
Municípios.” 

 

─ Relevância se, em primeiro lugar, não há sequer transferência de titularidade?  

 

─ Devemos aguardar o STF reinterpretar o conceito de mercadoria. 

 

 



Tributação de softwares - Conclusões 

─ Há que se buscar segurança jurídica – Necessidade de o STF analisar a questão sob o enfoque atual - 

Legalidade de se tributar pelo ICMS e instrumento normativo utilizado para tal fim. 

 

─ Distinção do STF entre software de prateleira e por encomenda, hoje, não soluciona o potencial 

conflito. 

 

─ LC n. º 116/2003, traz expressamente no rol de serviços a ela anexa, o licenciamento ou cessão de 

direito de uso de programas de computação, descrito no subitem 1.05. que fundamenta a incidência do 

ISS sobre a cessão ou licença de softwares de maneira indiscriminada.  

 

─ Tal fato torna inócua a diferenciação pelo STF. Autoridades fiscais (MUNICIPAIS) exercendo atividade 

plenamente vinculada. Tributação prevista na lista. Estados não abrirão mão da receita. 

 

─ Críticas ao critério atual de patente insegurança e inércia do STF em reanalisar o tema. 

 

─ Há que se buscar segurança jurídica – cerne da questão é a legalidade de se tributar pelo ICMS ou ISS e 

não o que se pode tributar por uma ou outra espécie tributária. 

 

─ Alternativas: REFORMA TRIBUTÁRIA? IBS? 
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OBRIGADO!!! 
 

 

THIAGO ABIATAR LOPES AMARAL 

tamaral@demarest.com.br 

Mestrado em Direito Empresarial (LL.M.) pela Northwestern University Pritzker School of Law. 

Chicago, EUA.  

LL.M. em Direito Tributário no INSPER - Instituto de Ensino em Pesquisa.  

Especializado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas. Assessora regularmente empresas de grande e 

médio porte no contencioso tributário e na área consultiva com ênfase em tributos indiretos 

Autor do Livro “O ICMS e a Tributação do Download de Softwares no Estado de São Paulo.” 

Almedina. 2018. 

 

mailto:tamaral@demarest.com.br

