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Prezados Leitores, 

 

Nesta 18ª edição do informativo NOTA 

TRIBUTÁRIA DO TRIBUNAL DE 

IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (“TIT/SP”), abordamos 

recente decisão da 10ª Câmara Julgadora do 

Tribunal de Impostos e Taxas que cancelou 

exigência fiscal com base, dentre outras 

provas, em parecer técnico do Agente Fiscal 

de Rendas sobre a natureza da operação de 

fornecimento e instalação de sistema de 

exaustão e ventilação. 
 

Ademais, trazemos ao conhecimento de 

nossos clientes e interessados decisão da C. 

4ª Câmara Julgadora, que cancelou 

integralmente Auto de Infração e Imposição 

de Multa (“AIIM) que continha acusação 

relativa à falta de pagamento de ICMS no 

momento de devolução de mercadorias das 

filiais à matriz, quando a operação anterior 

ocorrera sob a égide do diferimento previsto 

na Portaria CAT 13/2007.  
 

 

 

Boa Leitura! 

 

 

 

ICMS x ISS – Venda e instalação de 

equipamentos de exaustão e ventilação 

 

“ICMS. VENDA E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO E 

VENTILAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. 

O TRABALHO DE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 

VENTILAÇÃO É UM SERVIÇO 

REALIZADO SOB ENCOMENDA E 

CONFORME AS NECESSIDADES DO 

CONTRATANTE E ESTÁ FORA DAS 

HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO ICMS. 

ENQUANTO SERVIÇO, QUE É A 

HIPÓTESE AUTORIZADA DE 

TRIBUTAÇÃO PELO ISS, É OBRIGAÇÃO 

DE FAZER;  OPERAÇÕES MERCANTIS 

OU CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, 

QUE SÃO CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA 

DO ICMS, SÃO OBRIGAÇÕES DE DAR. 

RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E 

PROVIDO.” 

  

Trata-se de Recurso Ordinário interposto em 

face da decisão proferida pela d. Delegacia 

Tributária de Julgamento, que julgou 

procedente o lançamento, cuja acusação é de 

não emissão de Notas Fiscais de Saída 

Nota Tributária do 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E 

TAXAS de SÃO PAULO 
informativo tributário específico 
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Modelo 1, referentes à remessa de produtos 

que a Recorrente assumiu a obrigação de 

montar. Ao invés disso, o Contribuinte teria 

emitido indevidamente notas fiscais de 

prestação de serviços, considerando, 

portanto, as operações como sujeitas à 

incidência de ISS (serviços auxiliares de 

construção civil). 
 

Quando solicitada diligência para que se 

verificasse a natureza das operações, o Agente 

Fiscal de Rendas concluiu, dentre outras 

coisas, que “os serviços de instalação das 

mercadorias é um serviço técnico 

especializado que necessita de um projeto de 

engenharia”. Nesse mesmo sentido, consta do 

parecer técnico que a Recorrente realizava o 

serviço de instalação de sistemas de ar 

condicionado central e ventilação de filtragem 

e, por isso, caracterizar-se-ia como empresa 

prestadora de serviço enquadrada no item 7.2 

da lista de serviços prevista na Lei 

Complementar nº 116/03. 

 

Não obstante tais esclarecimentos, o i. Juiz 

Relator Raphael Zulli Neto seguiu o 

entendimento de que o fornecimento de 

mercadorias com simultânea prestação de 

serviços constitui fato imponível de ICMS, a 

incidir sobre o valor total da operação e que, 

considerando a atividade desenvolvida pela 

autuada, o exigência de recolhimento do 

imposto seria devida.   

 

O i. Juiz com vista, Dr. Andre Felix Ricotta de 

Oliveira, por sua vez, asseverou: “Serviço é 

definido como a própria obra a ser executada, 

ou que se executou. Constitui serviço não 

somente o desempenho de atividade ou de 

trabalho intelectual, como a execução de 

trabalho ou de obra material. Onde quer que 

haja um encargo a cumprir, obra a fazer, 

trabalho a realizar, empreendimento a 

executar, ou cumprido, feito, realizado ou 

executado, há um serviço a fazer, ou que se 

fez.  

Assim, o trabalho de fornecimento e 

instalação de sistema de ventilação é um 

serviço realizado sob encomenda e conforme 

as necessidades do contratante e está fora da 

hipótese de incidência do ICMS.  Enquanto 

serviço, que é a hipótese autorizada da 

tributação pelo ISS é obrigação de fazer, 

operações mercantis ou circulação de 

mercadorias, que são critérios de incidência 

do ICMS, são obrigações de dar. 

 

Assim, a 10ª Câmara Julgadora conheceu e 

deu provimento ao Recurso Ordinário do 

Contribuinte, com base no parecer técnico do 

Agente Fiscal de Rendas e demais Contratos 

acostados aos autos. A votação foi unânime, 

tendo em vista que o i. Juiz Relator 

reformulou o próprio voto. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
 

 

“INFRAÇÕES RELATIVAS AO 

PAGAMENTO DO IMPOSTO. 

ITENS I.1 E II.2 – FALTA DE 

PAGAMENTO DE ICMS, DECORRENTE 

DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS 

FISCAIS RELATIVOS A OPERAÇÕES 

SUJEITAS À INCIDÊNCIA NORMAL DO 

IMPOSTO COMO SE FOSSEM 

SUBMETIDAS AO DIFERIMENTO 

PREVISTO NA PORTARIA CAT 13/2007. 

NÃO HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO À 

NATUREZA DAS OPERAÇÕES, QUE SE 

TRATAM DE DEVOLUÇÕES DE 

MERCADORIAS DA FILIAL À MATRIZ, 

PORQUE REJEITADAS. EMBORA TAIS 

OPERAÇÕES NÃO ESTEJAM SUJEITAS 

AO DIFERIMENTO, DEVEM ANULAR 

TODOS OS EFEITOS DA OPERAÇÃO 

ANTERIOR, CONFORME A LEGISLAÇÃO 

DE REGÊNCIA. SE A OPERAÇÃO 

ANTERIOR FOI DIFERIDA, PORTANTO 

SEM IMPOSTO DESTACADO, TAMBÉM 

NÃO HAVERÁ DESTAQUE DO IMPOSTO 

NA DEVOLUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO 

CONHECIDOS, PORQUE PRESENTES OS 

SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS, PARA, 

NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, 
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REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA 

E CANCELANDO O AUTO DE 

INFRAÇÃO.” 

 

 

ICMS – Diferimento – Devolução de 

mercadorias da Filial à Matriz 

 

Trata-se de Recurso Ordinário em face de 

decisão de 1ª instância administrativa que 

julgou procedente o AIIM exordial. A 

acusação que dele consta é relativa à falta de 

pagamento de ICMS, por emissão de Nota 

Fiscal Modelo 1/55, referentes a operações  

normais e tributadas de devolução de 

mercadorias, mas consideradas como se 

estivessem sob a égide do diferimento 

previsto na Portaria CAT 13/2007. 

 

Segundo a autuada, tais devoluções 

decorrem de controle de qualidade, sendo 

que, na matriz, as mercadorias devolvidas ou 

retornariam ao processo produtivo ou seriam 

descartadas. 

 

Em sua manifestação, a d. Representação 

Fiscal observa que a Portaria CAT 13/2007 

estabelece o diferimento do imposto 

somente em hipótese muito específica, que 

requer o adimplemento de algumas 

condições, dentre elas que a operação seja a 

primeira saída do estabelecimento do 

fabricante.  

 

A i. Juíza Relatora concorda com a premissa 

da Fiscalização Paulista, e afirma não ser a 

Portaria CAT 13/2007 a correta 

fundamentação para deixar de destacar o 

ICMS nas referidas operações. No entanto, 

ela destaca que não há controvérsia em 

relação à natureza das operações, as quais se 

revestiram de caráter de “Devolução de 

mercadoria recebida em transferência para 

comercialização” e complementa: “Com 

todo o respeito ao entendimento exarado 

pelo i. representante fiscal, discordo 

frontalmente de sua conclusão. (...) Se a 

saída em devolução caracteriza uma 

segunda saída, portanto não está mais ao 

abrigo do diferimento, então o art. 432 do 

RICMS/00 jamais poderia ter sido usado 

para alegar que há incidência de uma regra 

específica de diferimento que se sobreporia 

à regra a reger os casos de devolução, pelo 

princípio da especialidade. 

Como o diferimento foi quebrado na entrada 

da mercadoria no estabelecimento autuado, 

na próxima operação (devolução) não há 

incidência de norma alguma de diferimento, 

portanto só podem incidir as normas 

relativas à devolução de mercadorias, que 

em si mesmas já são específicas. 

A conclusão da resposta da consulta 

tributária nº 642/2007 corrobora tal 

entendimento (...). 

Com efeito, entendo ter razão a recorrente. 

A norma específica a incidir nas operações 

de devolução de mercadorias é aquela 

preconizada pelo art. 4º, IV c/c artigo 57, 

ambos do RICMS/00”. 
 

Assim, por entender que: (i) a anulação de 

todos os efeitos da operação anterior só se faz 

emitindo a nota fiscal com os mesmos 

elementos subjetivos e objetivos, invertendo-

se obviamente remetente e destinatário e 

utilizando-se o mesmo aspecto quantitativo; 

(ii) no caso em análise, a operação anterior 

teria ocorrido sob a égide do diferimento, 

portanto, sem destaque de ICMS; e (iii) para o 

desfazimento da operação anterior in casu, 

realmente não teria que se falar em destaque 

de ICMS na emissão das Notas Fiscais no 

momento da devolução das mercadorias, a C. 

4ª Câmara Julgadora, em votação unânime, 

conheceu e deu provimento ao Recurso 

Ordinário, cancelando integralmente a 

exigência fiscal.  

 

Reconheceu-se, então, que o contribuinte 

autuado agiu em consonância com a legislação 

de regência, ainda que tenha indevidamente 

fundamentado o seu procedimento na 

aplicação do diferimento da portaria CAT 

13/2007. 
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O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
   

 
Equipe responsável pela elaboração do Nota 

Tributária do Tribunal de Impostos e Taxas de 

São Paulo: 
 

Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

Leticia Brandão Tourinho Dantas 
(leticia@ssplaw.com.br) 

 

Andre Henrique Azeredo Santos 
(andre@ssplaw.com.br)  

 

Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 

andar – São Paulo (SP). Tel. (55 

11) 3201-7550 

Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bloco A – Torre Norte – 13º 

andar – Sala 1.316 – Brasília/DF. 
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