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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima segunda edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 

STF – não incidência do ISS sobre a 

produção de embalagens por 

encomenda destinadas à utilização 

direta em processo industrial ou de 

circulação de mercadorias 

 
O Supremo Tribunal Federal, em sessão 
plenária, deferiu a medida cautelar 
pleiteada nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4.389, para 
reconhecer que o ISS não incide sobre 
operações de industrialização, por 
encomenda, de embalagens destinadas à 
integração ou utilização direta em 
processo subseqüente de industrialização 
ou de circulação de mercadorias. 
 
Na prática, tal decisão impede que os 
Municípios, supostamente amparados 
pelo subitem 13.05 da Lista de Serviços 

anexa à Lei Complementar 116/2003, 
exijam o pagamento do ISS sobre tais 
operações de industrialização por 
encomenda. 
 
O Relator, Ministro Joaquim Barbosa, 
destacou que as embalagens têm função 
técnica na industrialização, permitindo a 
conservação, o transporte, o manuseio e 
o armazenamento dos produtos, e que, 
por tal razão, devem ser classificadas 
como insumo. 
 
A não incidência do ISS deixa o 
caminho livre para que os Estados, bem 
como o Distrito Federal, exijam o 
recolhimento do ICMS sobre essas 
operações. 
 
Contudo, ainda que a alíquota média do 
ICMS (18%) seja muito superior à 
alíquota máxima do ISS (5%), o 
benefício econômico da referida decisão 
decorre do fato de que o ICMS incide 
apenas sobre o valor agregado (princípio 
da não-cumulatividade), o que não 
ocorre com o ISS, que incide sobre o 
valor total da operação (industrialização 
por encomenda), não permitindo a 
utilização de qualquer tipo de crédito. 
 
_________________________________ 
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STJ – Guerra Fiscal – Invalidade das 

normas que prevêem diretamente a 

glosa de crédito, independentemente de 

decisão do STF a respeito da 

inconstitucionalidade dos incentivos 

fiscais concedidos à margem de 

Convênio 

 

A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, em sessão do dia 03 de maio 
p.p., reconheceu a invalidade de regra 
expedida pelo Estado de Mato Grosso 
que determinava a glosa de créditos de 
ICMS relativos a benefícios fiscais 
concedidos pelo Estado de origem das 
mercadorias sem a aprovação no âmbito 
do CONFAZ. 
 
A discussão travada na lide não dizia 
respeito à validade do incentivo fiscal 
concedido pelo Estado de origem (Goiás, 
no caso), mas sobre à possibilidade de o 
Estado de destino (Mato Grosso) obstar 
diretamente este creditamento, autuando 
o contribuinte que agiu em 
conformidade com o Estado de origem. 
 
Diante disso, a Segunda Turma do STJ, 
por maioria, considerou que o benefício 
de crédito presumido não impõe o 
estorno na entrada nem implica a 
ausência de crédito para o próximo da 
cadeia. Tal situação apenas se dá em 
virtude de isenção ou de não-incidência. 
Logo, por força do princípio da não 
cumulatividade, o creditamento 
prescinde de efetivo pagamento, 
bastando tenha havido a incidência do 
ICMS. 
 

Como ressaltou o Ministro Castro Meira, 
se outro Estado da Federação concede 
benefícios fiscais de ICMS sem a 
observância das regras da LC 24/75, 
cabe ao Estado lesado, por meio de 
ADIn, obter a declaração de 
inconstitucionalidade do benefício fiscal 
concedido invalidamente, como 
aconteceu, recentemente, na sessão 
plenária do STF em 1º de junho p.p. 
 
_________________________________ 

 
STJ – Levantamento da parcela de 

depósito judicial – trânsito em julgado 

parcial de decisão favorável aos 

contribuintes 

 
A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, em sessão do dia 03 de maio 
p.p., reconheceu o direito de os 
contribuintes efetuarem o levantamento 
parcial de depósito judicial realizado 
para suspender a exigibilidade dos 
créditos tributários questionados naquele 
feito, nos termos e para os efeitos do 
artigo 151, inciso II, do CTN.  
 
Aquela Corte assim decidiu adotando o 
fundamento de que houve o trânsito em 
julgado da parte da decisão então 
recorrida favorável ao contribuinte, 
contra qual a Fazenda Nacional não 
recorrera. 
 
Com isso, o Superior Tribunal de Justiça 
valeu-se da figura do trânsito em julgado 
parcial, em contraposição ao 
entendimento firmado para a contagem 
do prazo de 2 (dois) anos, previsto no 
artigo 495 do CPC, para propositura de 
Ações Rescisórias, em relações às quais 
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não se admite o fracionamento da tutela 
jurisdicional passada em julgado. Não 
obstante isso e ressalvadas as 
peculiaridades que justificam a adoção 
desse entendimento nas Ações 
Rescisórias, a utilização do trânsito em 
julgado parcial no caso ora analisado é 
plenamente justificável e adequada, pois 
vai ao encontro dos princípios da 
economia processual, bem como da 
efetividade e da tempestividade do 
oferecimento da tutela jurisdicional, 
assegurando aos contribuintes a 
possibilidade de antecipar a recuperação 
da disponibilidade do seu capital 
judicialmente depositado. 
 
_________________________________ 

Legislação e Normativos  
 
Critérios de Contabilização de 

Depreciação - RTT 

 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal da 5ª Região Fiscal 
(“SRRF/5ªRF”) decidiu no Processo de 
Consulta n° 11, publicado em 
09.05.2011, que a pessoa jurídica que 
esteja sujeita ao Regime Tributário de 
Transição (“RTT”) deve adotar o 
procedimento previsto no artigo 17 da 
Lei nº 11.941/09 para fins de apurar os 
efeitos fiscais da depreciação quanto ao 
IRPJ e à CSLL. 

 
Ou seja, caso a depreciação do 
contribuinte esteja contabilizada em 
conformidade com os métodos e 
critérios definidos pela Lei nº 6.404/76, 
com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 11.638/07, ela deve ser ajustada 

diretamente no Livro de Apuração do 
Lucro Líquido (“LALUR”), de maneira 
a reverter o efeito da utilização dos 
novos métodos e critérios contábeis e, 
assim, conformar o lucro líquido 
apurado aos critérios contábeis vigentes 
em 31/12/2007, os quais coincidem com 
aqueles utilizados pela legislação 
tributária. 
 
_________________________________ 
 
Crédito Outorgado de ICMS – Não 

incidência de PIS/COFINS 

 
O Estado de Santa Catarina, por meio do 
artigo 8° do Decreto n° 105, de 
14.03.2007, concedeu aos contribuintes 
do ICMS, que realizarem operações de 
importação por intermédio de portos, 
aeroportos ou pontos de fronteira 
alfandegados situados nesse Estado, o 
diferimento desse imposto, devido em 
virtude do desembaraço aduaneiro, para 
a etapa seguinte de circulação à da 
entrada no estabelecimento importador. 
Além disto, este Decreto permitiu que o 
contribuinte apropriasse crédito em 
conta gráfica, para o momento em que 
este imposto for considerado devido, “de 
modo a resultar em uma tributação 
equivalente a três por cento do valor da 
operação própria”. 
 
Diante disso, foi formulado, à 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 9ª Região Fiscal 
(“SRRF/9ªRF”), Processo de Consulta 
questionando se, nesse caso, o crédito de 
ICMS, outorgado pelo referido Decreto, 
integraria, na qualidade de receita 
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operacional, a base de cálculo da 
Contribuição para o PIS e a COFINS. 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal da 9ª Região Fiscal decidiu, por 
meio do Processo de Consulta n° 109, 
publicado em 03.05.2011, que o crédito 
em conta gráfica do ICMS, concedido 
pela referida legislação estadual de Santa 
Catarina, “não integra a base de cálculo 
da Contribuição para o PIS/PASEP”, e 
tampouco “integra a base de cálculo da 
COFINS”. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS está 
à disposição dos clientes e de 
interessados para quaisquer 
esclarecimentos. 
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