
TRIBUTAÇÃO SOBRE 
SOFTWARES 

 
Evolução Histórica 

 
São Paulo, 14 de junho de 2017 



CONTEÚDO 

Página 

Posição do STF 03 

Linha do Tempo 04 

RE nº 176.626 05 

MC na ADI nº 1.945 09 

Evolução da Legislação Estadual 17 

Evolução no Âmbito Municipal 26 

Evolução no Âmbito Federal 32 

Julgamentos Pendentes - STF 38 
2 



POSIÇÃO DO STF 
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ADI 1.945/MT 
Questiona-se legislação que institui ICMS em operações 
com Softwares, ainda que realizadas por meio de 
transferência eletrônica (download). Teve Medida Cautelar 
julgada, indeferido o pedido de suspensão do dispositivo 
legal que determinou a tributação do software, inclusive via 
download. 

 

RE 176.626-3 
 

Tendo por objeto um bem incorpóreo, sobre as operações de 
“licenciamento ou cessão do direito de uso de programas 
de computador” não podem os Estados instituir ICMS: dessa 
impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja 
também a subtrair do campo constitucional da incidência do 
ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas 
de computador produzidos em série e comercializados no 
varejo, os quais constituem mercadorias postas no comércio.  

2010 1999 2005 1998 2012 2016 

LINHA DO TEMPO 
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Tripartição  

Programas standard 

Programas por 
encomenda 

Programas adaptados 
ao cliente (customized) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 176.626-3 

  Classifica os softwares em 3 categorias: 
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TRECHOS DO VOTO 

“(...) Estou, de logo, em que o conceito de mercadoria efetivamente não inclui os 
bens incorpóreos, como os direitos em geral: mercadoria é bem corpóreo objeto de 
atos de comércio ou destinado a sê-lo. 
 Ora, no caso, o que se pretende é a declaração de inexistência de relação 
jurídica de natureza tributária entre a autora e o Estado, relativamente às 
operações de ‘licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computador’: trata-se, pois, de operações que têm como objeto um direito de uso, 
bem incorpóreo insuscetível de ser incluído no conceito de mercadoria e, 
conseqüentemente, de sofrer a incidência do ICMS. (...) 
 Seja qual for o tipo de programa, contudo, é certo, não se confundirão a 
aquisição do exemplar e o licenciamento ou cessão do direito de uso, também 
presente até quando se cuide do software ‘enlatado’, ou ‘de prateleira’. (...)” 



TRECHOS DO VOTO 
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“(...) ‘Diferentemente sucede’ – assinala o autor – ‘nas relações com o utilizador 
de um software standard, porque este vocaciona-se a ser comercializado junto de 
uma clientela potencialmente vasta: a propriedade do software em si, 
normalmente, nunca é cedida ao cliente, apenas um direito de uso não exclusivo. 
Isso não obsta a que se considere que o cliente adquire as ‘manifestações físicas’ do 
software, com todas as prerrogativas ligadas a esta propriedade, se a licença de 
uso lhas tiver concedido a título definitivo e por um preço’. (...)”  

(...) 

“(...) A distinção é, no entanto, questão estranha ao objeto desta ação 
declaratória, reduzido ao licenciamento ou cessão do direito de uso de programas 
de computador, bem incorpóreo sobre o qual, não se cuidando de mercadoria, 
efetivamente não pode incidir o ICMS; por isso, não conheço do recurso: é o meu 
voto. (...)” 



VENDA DE SOFTWARE DE 
PRATELEIRA PASSÍVEL DE ICMS 

 
  Operação com software sempre envolve licenciamento 

 
 

  Apenas quando há meio físico 
 
 

   Ou venda do software também 
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MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 1.945/MT 

 STF decide em 2010, por 6 votos a 4, pela incidência do ICMS em 
operações com softwares, inclusive sobre aquelas realizadas via download, 
em sede de cautelar na ADI; 
 
 

 Indeferido pedido de suspensão de legislação do Mato Grosso que 
determinava a tributação de softwares. 
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“(...) 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. 
(...)” 



MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 1.945/MT 

 Como a demanda em questão se trata de medida cautelar, a decisão foi 
proferida em sede de Rito Sumário, pendendo o exame de mérito da ação, 
observando-se o trecho abaixo.  
 

Voto Min. Ricardo Lewandowski 
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“(...) O voto divergente, ademais, apoia-se em questões que estão a merecer uma 
reflexão mais aprofundada por parte desta Corte, a qual, a meu ver, deve ficar 
reservada ao exame de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade 
(...) seguintes questões: (i) saber se o programa de computador adquirido por meio 
de transferência eletrônica de dados enquadra-se no conceito de bem incorpóreo ou 
de mercadoria, para fins de incidência do ICMS; e (ii) determinar se é possível, no 
caso de optar-se pela primeira alternativa, a incidência do referido imposto sobre 
bens incorpóreos. (...)” 



MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 1.945/MT 

Ministros que votaram em 2010 Atual Composição 

Min. Celso de Mello –ICMS Min. Celso de Mello - ICMS 

Min. Marco Aurélio –ICMS Min. Marco Aurélio - ICMS 

Min. Ricardo Lewandowski – ICMS Min. Ricardo Lewandowski - ICMS 

Min. Gilmar Mendes – ICMS  Min. Gilmar Mendes - ICMS  

Min. Dias Toffoli – ICMS  Min. Dias Toffoli - ICMS  

Min. Cezar Peluso (Presidente) - ICMS Min. Cármen Lúcia (Presidente e 
Relatora) 

Min. Eros Grau – ICMS Min. Luiz Fux 

Min. Octavio Galotti (Relator) – ICMS Min. Rosa Weber 

Min. Nelson Jobim – ICMS Min. Roberto Barroso 

Min. Ayres Britto – ICMS Min. Edson Fachin 

- Min. Alexandre de Moraes 

6 x 4 – Pela legitimidade da 
cobrança (download) 

3 x 2 – Pela ilegitimidade da 
cobrança (download) Resultado: 11 



MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 1.945/MT 

 

 Ministros da composição atual a favor da não incidência de ICMS na transferência 
por download 

 

 

1.Min. Ricardo Lewandowski: Deferiu a liminar em parte, redigiu Voto-Vista 
defendendo a restrição da incidência do ICMS sobre as operações de circulação de 
cópias de softwares de prateleira vendidos no varejo, não abrangendo, porém, o 
licenciamento ou cessão de uso de tais programas. Defendeu que caberia ao 
julgamento de mérito da ADI apreciar se software adquirido através de 
download/streaming enquadra-se no conceito de bem incorpóreo ou de mercadoria e 
se seria possível a incidência de ICMS sobre bens incorpóreos, suspendendo a eficácia 
da parte do dispositivo impugnado que determinava a incidência do ICMS na 
transferência por download.   
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MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 1.945/MT 

 Ministros da composição atual a favor da não incidência de ICMS na transferência por 
download 

 

2. Min. Marco Aurélio: Deferiu a liminar em parte, defendendo o argumento de 
que seria necessária a edição de Lei Complementar para fixar Fato Gerador, nos 
termos do art. 146, III, alínea “a” da Constituição Federal, já que não seria 
possível classificar softwares incorpóreos como mercadorias propriamente ditas. 

 

3. Min. Celso de Mello: Seguiu entendimento do Relator, Min. Octavio Gallotti, 
que deferiu parcialmente  a liminar, para  restringir a incidência do ICMS às cópias 
de softwares de prateleira produzidas em série e comercializadas no varejo, sem 
abranger o licenciamento ou cessão de uso de tais programas e suspender a 
incidência do imposto sobre softwares adquiridos transferência eletrônica de 
dados. 
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MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 1.945/MT 

 Ministros da composição atual a favor da incidência de ICMS na transferência por 
download 

 

 

1. Min. Dias Toffoli: Seguiu o Voto-Vista do Min. Nelson Jobim, sob o argumento de 
que bem incorpóreo poderia ser objeto da incidência de ICMS, dessa forma as 
operações de venda de software, mesmo que este tenha sido adquirido virtualmente, 
estariam sujeitas à incidência do imposto estadual. 

 

2. Min. Gilmar Mendes: Também seguiu o posicionamento do Min. Nelson Jobim, 
votando no sentido de que a característica incorpórea de um bem não impede a 
incidência de ICMS sobre este.   
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MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 1.945/MT 

 Foram abordados alguns pontos essenciais, ainda pendentes de decisão 
final, tais como: 

 
 

(i) Bem incorpóreo é mercadoria? 
 

(ii) Em caso positivo, cabe à Lei Complementar a definição dos Fatos 
Geradores do ICMS? 
 

(iii) Qual o momento de ocorrência do Fato Gerador? 
 

(iv) Qual o sujeito ativo do imposto?  
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PRÓXIMOS PASSOS 
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 Aguarda-se a apreciação de mérito da ADI nº 1.945 pelo STF; 
 
 

 Em 16.05.2016 a ação foi liberada pela Relatora, a Min. Cármen Lúcia, 
para julgamento; 
 
 

 A data, entretanto, ainda não foi definida, e desde 11.10.2016 os autos 
estão conclusos com a Relatora. 
 
 



EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL 
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DECRETO Nº 51.619, DE 27 DE 
FEVEREIRO DE 2007 

 Introduzia cálculo específico da base de tributação do ICMS em operações com 
software. 

 
 

 

Artigo 1° - 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. 
Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica aos 
jogos eletrônicos de vídeo ("videogames"), ainda que 
educativos, independentemente da natureza do seu suporte 
físico e do equipamento no qual sejam empregados. 
 
Artigo 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos para fatos geradores que 
ocorrerem a partir de 1° de fevereiro de 2007. 
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DECRETO Nº 61.522, DE 29 DE 
SETEMBRO DE 2015 

 Revoga o Decreto anterior. 
 
 

 
Artigo 1° - Fica revogado o Decreto 51.619, de 27 de 
fevereiro de 2007, que introduz cálculo específico da base de 
tributação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em 
operações com programas de computador. 
 
Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2016. 
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CONVÊNIO ICMS Nº 181, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2015 

 Autoriza as citadas unidades federadas a conceder redução de base de cálculo nas 
operações com softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos 
eletrônicos e congêneres. 
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CONVÊNIO ICMS Nº 181, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2015 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, , Santa Catarina, São Paulo, Tocantins 
autorizados a conceder redução na base de cálculo do ICMS, de forma que a carga 
tributária corresponda ao percentual de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da 
operação, relativo às operações com softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, 
arquivos eletrônicos e congêneres, padronizados, ainda que sejam ou possam ser 
adaptados, disponibilizados por qualquer meio, inclusive nas operações efetuadas por 
meio da transferência eletrônica de dados. 
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CONVÊNIO ICMS Nº 181, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2015 

Cláusula segunda O benefício previsto neste convênio será utilizado opcionalmente pelo 
contribuinte em substituição à sistemática normal de tributação, sendo vedada à 
apropriação de quaisquer outros créditos ou benefícios fiscais. 
 
Cláusula terceira Ficam as unidades federadas referidas na cláusula primeira autorizadas 
a não exigir, total ou parcialmente, os débitos fiscais do ICMS, lançados ou não, inclusive 
juros e multas, relacionados com as operações previstas na cláusula primeira, ocorridas 
até a data de início da vigência deste convênio. 
Parágrafo único. A não exigência de que trata esta cláusula: 
I - não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas; 
II - observará as condições estabelecidas na legislação estadual. 
 
Cláusula quarta Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação 
nacional, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. 
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DECRETO Nº 61.791, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2016 

Artigo 1º - Ficam acrescentados os dispositivos adiante indicados ao 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto n° 45.490, de 30 de novembro de 
2000, com a seguinte redação: 
 
I - o artigo 37 às Disposições Transitórias: 
“Artigo 37 (DDTT) - Não será exigido o imposto em relação às operações com 
softwares, programas, aplicativos, arquivos eletrônicos, e jogos eletrônicos, 
padronizados, ainda que sejam ou possam ser adaptados, quando 
disponibilizados por meio de transferência eletrônica de dados (download 
ou streaming), até que fique definido o local de ocorrência do fato gerador para 
determinação do estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto.” 
(NR); 
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DECRETO Nº 61.791, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2016 

II - o artigo 73 ao Anexo II: 
“Artigo 73 (SOFTWARES) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente 
nas operações com softwares, programas, aplicativos e arquivos eletrônicos, 
padronizados, ainda que sejam ou possam ser adaptados, disponibilizados por 
qualquer meio, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 5% 
(cinco por cento) (Convênio ICMS-181/15). 
Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica aos jogos eletrônicos, ainda 
que educativos, independentemente da natureza do seu suporte físico e do 
equipamento no qual sejam empregados.” (NR). 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. 
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DECRETO Nº 61.791, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2016 

 Altera o RICMS/SP para deixar de exigir o imposto em relação às operações 
com softwares, ainda que sejam ou possam ser adaptados, quando 
disponibilizados por meio de transferência eletrônica de dados (download ou 
streaming), até que fique definido o local de ocorrência do fato gerador para 
determinação do estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto; 
 
 

 Ainda, conforme o disposto no Convênio ICMS nº 181, reduz a base de 
cálculo do imposto incidente nas operações com softwares padronizados, 
ainda que sejam ou possam ser adaptados, disponibilizados por qualquer meio, 
de forma que a carga tributária resulte no percentual de 5%. 
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EVOLUÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 
31 DE JULHO DE 2003 

 Instituiu o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003. Alterada pela Lei Complementar nº 156/16. 

 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa 
será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 157, de 2016) 

 

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
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LINHA DO TEMPO - ISS 

2007 2006 2005 2003 

• Solução de Consulta SF/DEJUG 
nº 32: Licenciamento de software. 
Incidência do ISS, enquadra-se no 
item 1.05, código de serviço 02798. 

2008 

28 

• Solução de Consulta SF/DEJUG nº 30: Elaboração 
de softwares, enquadra-se no item 1.04.  Cessão de 
licença de uso, enquadra-se no item 1.05. 

• Solução de Consulta SF/DEJUG nº 33: Importação 
e posterior comercialização de software. Não verificada 
cessão de direitos autorais. Incidência do ISS, 
enquadra-se no item 1.05 



LINHA DO TEMPO - ISS 

2014 2013 2012 2011 

• Solução de Consulta SF/DEJUG 
nº 22: Produção e comercialização 
de softwares não personalizados. 
Software de prateleira. Incidência do 
ISS, enquadra-se no item 1.05.  

 

2016 

• Solução de Consulta SF/DEJUG nº 
19: A consulente adquire software via 
download e o comercializa, não 
desenvolve, atua apenas no repasse. 
Incidência do ISS por enquadramento 
no item 1.05. 

2015 

29 

2010 

• Solução de Consulta 
SF/DEJUG nº 25: Software 
de prateleira, cessão de licença 
de uso. Incidência do ISS, 
enquadra-se no item 1.05. 



JULGADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS 

 PAF: 6017.2015/0003136-3 - Data 13/05/2016 

Autuada no subitem 1.05 da lista – Licenciamento de software. 

Conclusão: a atividade de licenciamento ou cessão de direito de uso de software está 
expressamente prevista no subitem 1.05 da lista. A sua aplicação decorre da lei, embora 
haja argumentos para questionar sua constitucionalidade por se tratar de obrigação de 
dar e não obrigação de fazer.  

Autuação mantida. 

 PAF: 2012-0.311.818-6 - Data 03/04/2013 

Autuada no subitem 1.05 da lista – Licenciamento e cessão de uso de software. 

Conclusão: a natureza jurídica do subitem 1.05 consubstancia obrigação de dar e não 
obrigação de fazer, no entanto manteve a autuação por ser esta a previsão legal e ao 
CMT é defeso afastar sua aplicação por ilegalidade. Com relação a Súmula Vinculante 31 
do STF, esta não pode ser aplicada por analogia em razão de incompetência do Conselho 
Municipal de Tributos para tanto.  

Autuação mantida. 
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JULGADOS DO STF 

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 651.703 (Planos de saúde) - 2016 

A classificação das obrigações em “obrigação de dar”, de “fazer” e “não fazer”, tem cunho 
eminentemente civilista, como se observa das disposições no Título “Das Modalidades das 
Obrigações”, no Código Civil de 2002 (que seguiu a classificação do Código Civil de 
1916), em: (i) obrigação de dar (coisa certa ou incerta) (arts. 233 a 246, CC); (ii) 
obrigação de fazer (arts. 247 a 249, CC); e (iii) obrigação de não fazer (arts. 250 e 251, 
CC), não é a mais apropriada para o enquadramento dos produtos e serviços resultantes 
da atividade econômica, pelo que deve ser apreciada cum grano salis.  
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EVOLUÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL 
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TRIBUTAÇÃO DE OPERAÇÕES CROSS-BORDER 

Tributação 
(download) 

Qualificação do pagamento 

Mercadoria  Serviço Royalties  

II - - - 

IPI - - - 

ISS - 
5% (máx.) – 
Controvérsia 

5% (máx.) – 
Controvérsia 

ICMS 17/18% - Suspenso - - 

IRRF - 15% / 25% 15% / 25% 

CIDE - 10% 
Isenção (código-fonte: 

10%) 

PIS/COFINS-
Import. 

- 9,25% - 



LINHA DO TEMPO - IRRF 

2008 

 

• SC COSIT 191: IRRF. Software as a service. Incidência. Alíquota 
de 15%. Importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas 
ou remetidas ao exterior a titulo de remuneração de Software as 
a Service, considerados serviços técnicos, que dependem de 
conhecimentos especializados em informática e decorrem de 
estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico. CIDE. 
Software as a service. Incidência. Alíquota de 10%. Valores 
pagos mês a mês. Mesmo sentido.  34 

• Solução de Divergência COSIT nº 27: 
IRRF. CIDE. Não incidência sobre valores 
remetidos ao exterior em pagamento pela 
aquisição ou pela licença dos direitos de 
comercialização de software de prateleira. 

 

• SD COSIT nº 18: IRRF. Incidência. 
Remessa para o exterior em 
contraprestação pelo direito de 
duplicação e comercialização de 
software. Licença de uso do software 
copiado. Caracterização de royalties. 
Reforma a SD COSIT nº 27. 
 

2017 



POSIÇÃO ATUAL DA RFB 

• Software de Prateleira 

 

 Venda – licença de uso – mercadoria – não incide IRRF e CIDE na remessa; 

 

 Licença de comercialização / distribuição – royalties – incide IRRF e CIDE na remessa. 
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POSIÇÃO ATUAL DA RFB - OECD 

36 

“ (...) 14.4 Arrangements between a software copyright holder and a 
distribution intermediary frequently will grant to the distribution intermediary 
the right to distribute copies of the program without the right to reproduce that 
program. In these transactions, the rights acquired in relation to the copyright 
are limited to those necessary for the commercial intermediary to distribute 
copies of the software program. In such transactions, distributors are paying 
only for the acquisition of the software copies and not to exploit any 
right in the software copyrights. Thus, in a transaction where a distributor 
makes payments to acquire and distribute software copies (without the right to 
reproduce the software), the rights in relation to these acts of distribution 
should be disregarded in analysing the character of the transaction for tax 
purposes. Payments in these types of transactions would be dealt with as 
business profits in accordance with Article 7. This would be the case regardless 
of whether the copies being distributed are delivered on tangible media or are 
distributed electronically (without the distributor having the right to reproduce 
the software), or whether the software is subject to minor customisation for the 
purposes of its installation. (…)” 



POSIÇÃO ATUAL DA RFB 

37 

• Software as a Service 
 

 Remuneração – serviço técnico – incide IRRF remessa; 
 
 

 Autorização de uso e acesso – serviço técnico – incide CIDE na remessa. 



38 

JULGAMENTOS PENDENTES - STF 

 



JULGAMENTOS PENDENTES - STF 

 ADI nº 1.945: Incidência de ICMS em operações com Softwares, ainda que 
realizado por meio de download. MT. Processo liberado para julgamento; 
 

 ADI nº 5.576: Incidência de ICMS em operações com Softwares. SP; 
  
 ADI nº 5.659: Incidência de ICMS em operações com Softwares. MG; 

 
 RE nº 688.223: Incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de 

cessão software desenvolvidos para clientes de forma personalizada. 
Repercussão geral reconhecida. Processo liberado para julgamento.  
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CONTATOS 

CAMILA 
GALVÃO 
 
Sócia 

Tributário / Life sciences / Varejo 
e consumo / Petróleo e gás / 
Energia 

canderi@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150-7681 

Especialista na área consultiva e de contencioso administrativo, 
tem sólida formação jurídica e vasta experiência na solução de 
questões tributárias de elevada complexidade e na condução 
de processos administrativos estratégicos. É reconhecida por 
sua atuação objetiva, com foco no cliente e no negócio, bem 
como na obtenção de resultados estratégicos nas operações e 
processos em que atua. É palestrante frequente em eventos no 
Brasil e no exterior. Tem experiência nos setores de 
eletroeletrônicos, cosméticos, energia, bebidas, petróleo e gás, 
varejo, farmacêutico, serviços, transportes e tabaco. 
 
Associações 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); International Bar 
Association (IBA). 
 
Reconhecimentos recentes 
• Recomendada pela publicação The Legal 500, edição 2016, 

na área Tributária; 
• Classificada em 2º lugar pela Análise Advocacia 500 (2016) 

no setor de Alimentos, Bebida e Fumo. 
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