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INTERESSADA: PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA_
Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2200, 1° andar, Imbiribeira
51.180-001
CNPJ/MF: 54.083.035/0007-56
CACEPE: 01 90976-20

- Recife

-

PE. CEP

EMENTA: Pede reconsideracao de pleito para concessao de

regime especial para cumprimento de obrigagoes
principais e acessorias relativas as operacbes fora
ja
do
estabetecimento.
Procedimentos
disciplinados na |egis|ai;ao tributaria em vigor.
Indefere-se. Ratit1ca~se o Despacho ICMS RE n°
033/2016.
1.

D0 RELATCRIO

A empresa acima qualivicada, em requerimento no processo em epigrafe, soticita
reconsideracao para concessao de Regime Especial para emisséo de documento fiscal e recolhimento de
ICMS, e conformidade com o artigo 701 do RICMS do Estado de Pernambuco, aprovado pelo Decreto de
n°. 14.87 de 12 de Marco de 1991, nos termos a seguir reproduzidos:

“PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, tendo sua tilial estabelecida a Avenida Marechal
Mascarenhas de Marais, 2200, 1". Andar lmbiribeira - Recife - PE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldlca
CNPJ sob o n°. 54.083035/0007-56 e cadastrada como contribulnte do /CMS no Estado de Pemambuco o n°.
019097620, vam por intermédio de sau representanta legal apresentar a M Sas., para apreciagao dos fatos
complementares e solicitar a reconsideragéo nos terrnos mencionados abaixo, conforme 0 despacho /CMS-RE n.
033/2016, a presents pmposta de Regime Especial para emissao de documento Nscal e recolhimento de ICMS, em
conformidade com o artigo 701 do RICMS do Estado de Pemambuco, aprovado pelo Decreto de n°. 14.876 de 12 de
-

Margo de 1991.
A Requerente tem como ativldade tim a prestacéo de servigos de assisténcia técnica e manutengao
de maquinas e equipamenlos de automagao bancaria e comercial, servigos esses prestados mediante contratos. A
Requerente nao presta os servigos de forma avulsa e nam tampouco possui balcées de atendimento abertos ao publico
em gera/.
Os contratos citados estabelecam como principal obrigacéo da Requerente, assegurar a plena
operacionalidade das maquinas e equipamentos, assegurando para que todas as intervencées técnicas, preventivas ou
corrativas, acontecam no menor tempo posslvel, de forma a priorizar o imediato restabelecimento da operacionalidade.
As maquinas e equipamentos em questao operam lnterllgados as redes de informacoes e de
processamentos de dados utilizadas pelas instltuigoes financeiras (bancos publicos e privados) e também por
estabelecimentos comerciais, funcionando, na sua grande parte, em sistema “on-line" e em regime ininterrupto. Tratamse de lerminais eletrénicos de autoatendimento, terminals de processamento de operacdes com cartées da crédito e os
populares “Bancos 24 horas", "Banco dia e Noite’j "Banco 30 horas" e entre outros.
Para tomar mais agil o servigo de manutengéo e assisténcia técnica, a Requerente passou a adotar
um procedimento técnico operaciona/ diferenclada nos seguintes termos:
Os técnicos da Requerente transitam regularmente com médulos, placas, conjuntos e subconjuntos
aplicevels aos diversos tipos da maqulnas e equipamentos cobertos pelos contratos de manutengéo. (Modules, places,
conjuntos e subconjuntos significam, na realidada, a divisao das méquinas e equipamentos em grandes Partes. cada
uma delas compostas por dezenas e ate cantenas de diferentes componentes e pegas:
a) Em Campo, ou seja, no estabelacimento do cliente, o técnico da Requerente se limita a identmcar e
substituir a Pane defeituosa do equipamento, conforms relatado em formulério de atendimento ao cliente denominado
“Ordem de $srvl¢os“;
b) As Partes defeltuosas sac encamlnhadas para o Laboratorio Centra/ da Requerente, onde se procade
o diagnostico do defeito e a consequente reparacéo;
c) Na operagao de reparagéo, procedida em Laboraténb, pode ocorrer a substituigéo de pegas e/ou
componentes da Parte defeltuosa ou simplesmente a aplicagéo de M50-de-obra; (limpeza, reaperto e etc.),'
d) Apos o reparo, a Parte é disponibilizada novamenie para qualquer dos técnicos, que a utilizara em
qualquer das intervengxées técnicas futuras;
Com lsso, a rotina de manulengao em Campo passou a ser a simples substituigzao de modulos,
placas, conjuntos ou subconjuntos e de partes.
A contraprestacéo unica auferida pela Requerente em decorréncla da prestaoéo dos servicos acima
é FIXA por contrato, paga mensalmente pelo contratante e é independente do numero de requlsigées de servigzos
verifioadas no periodo (chamadas do clients), da natureza do defeito constatado e da substituigzao ou néo de pecas. E.
em outras palavras, uma forma de contratagao que se assemelha a um contrato de garantia ou de cobertura de riscos.
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Do exposto, entende-se, que a movimentagéo da modulos, placas, con/untos e subconjuntos
decorrente na operacao de assisténcia tecnica, nao sa caracteriza em comercializagao de mercadorias. Entende ainda, a
Requerente, que o /CMS devera incidir apenas sobre o valor das pecas e/ou componentes substituldos no seu
Laboratorio Central em Sao Pau/o/SP.
ll - A PROPOSTA DE REGIME ESPECIAL
Portanto, em virtude da natureza a do volume de Suas opeiagoes de manutengrao e assisténcia
técnica, e visando por meio atender adequadamente a legis/agao Estadual do /CMS e cumpnr iigorosamente as
obrigagées principals e acessorias que /he cabem, formula a seguinte proposta de Regime Especia/_
1) Na entrada de pecas e ou componentes eletrdnicos recebidos para a utilizagao na prestacao de
servigos relacionada com a manutencao de equipamentos eletronicos madiante Contrato de Garantia, o contribuinte
efetuara o crédito, relativo a entrada das respectivas notas Hscais emitidas pe/os fomecedores remetentes.
2) No masmo periodo de apuragéo em que estas mercadorias entrarem no estabelecimento da
requerente, caracterizar o débito com a emissao de uma zinica Nota Fiscal da Salda com destaque do /CMS utilizando-se
a aliquota interna em vigéncia, mencionando-se no campo dados adicionaisi "Nota Fiscal emitida nos termos do
Regime Especial n" ........, ........ de ....../ ...... L ....... “".
3) No envio dos modu/os, placas, conjuntos e subconjuntos ao técnico dar-se-ia mediante emissao da
Nota Fiscal "Remessa para Prestaeao de Servicos", com validade de 30 dias a contar da data da emissao da Nota
Fiscal, sem destaque do imposto, a qua/ conteria, além dos requisitos exigidos, as seguintas indicacoes.
a) Nome e numero do RG constants da cédu/a de identidade do técnico;
b) A expressao “Pe-Qas eletrdnicas em transito para conserto - /CMS recolhido nos termos do Regime
Especia/ nom
4) O técnico, no ato de cada inteivengao, emitiria uma “Ordem de Sarvi§o", a qua/ conteria as seguintes
indica§6es:
;
a) Nome e enderego do prestador de sen/i<;o,'
b) Nome e enderego do tomador de S6NiQO,'
c) Nome do técnico que atendeu o chamado;
d) identidcagao da Parte substituida pe/o técnico (codigo, descricao, serie do modulo, placa, conjunto ou
subconjunto);
e) Data e hora do atandimento;
f) Numero sequencial de 000001 a 999999;
g) indicacao do numero e data da Nota Fiscal de remessa emitida de acordo com o item 1 acima;
h) Campo préprio de “ClENTE’1 a ser preenchido com nome, carimbo e assinatura do tomador do
S9/VlQO,'

2. 1) A "Ordem de Servigo" seria emitida no mlnimo
1‘. Via - Ctiente
2°. Via - Arquivo/controle de sen/ioos
3°. Via - Arquivo Fiscal.

2.2)

A

em 03 (trés) vias, que teriam a seguinte destinacao:

“Ordem de Servigo" seria mantida em arquivo pelo mesmo prazo que dispuser a Iegislagéo em

re/ag,-ao as notas tiscais emitidas.

5) E no retorno dos modules, places, con/untos e subconjuntos defeituosos no estabelecimento da
Requerente, sera emitida a Nota Fiscal de Entrada, com natureza "Retorno de Mercadoria Uti/izada na Prestaeao de
SERVICOS", sem destaque e credito do imposto, emitida nos termos do Regime Especial n° .......

Ill
A

-

DO PEDIDO DE RECONS/DERACAO

Requerente do referido pedido de regime especial néo comercia/iza ao cliente as partes e pecas
substituidas na ocasiao do reparo/troca da peca em garantia
Esmiungando a operagao, a requerente recebe pioduto das suas H/iais, gera a escrituracao no livro
registro de entradas, e emite nota Nscal para o técnico (proNssiona/ habilitado para execucéo do traba/ho) com destaque
do /CMS de acordo com a operagao e tipo de produto.
O despacho /CMS-RE numero 033/2016, na pagina 3, indicou que a operacéo esta amparada por
diploma legal, transcrito in verbis:
A /agis/agao tnbutaria do Estado ja possui discip/inamento para a mencionada operacéo. confomve esta
previsto nos arts. 670 e 672 do Decrato n. 14.876, de 12.03.91, bem como no artigo 51, ambos da Portaria SF n.393/84,
que aprova o Manual de Escrituragao e Preenchimento de Documentos Fiscais e nas Portarias SF n°s 266, de 31 05.94
e 343, de 12.07.94, que dispéem, respectivamente nos seus incisos ll/ e II, sobre o nao destaque do /CMS na Nota Fiscal
que acobertara a remessa e a Nota Fiscal de entrada relaiiva as pecas que retomarem ao estabe/ecimento'€
Especiticamenta, o artigo 51 da Portaria SF 393/84, estabelece a seguinte diretriz, a saber'
“Art 51. O contribuinte que realizar venda fora do estabelecimento, devera adotar o seguinte
procedimento:
I- Na remessa da mercadoria para o veiculo:
1. Emitir NF de remessa, de subsérie distinta, esta comum a todos os vendedores ou propostos, para
acompanhar o transito da mercadorla, cujo valor sera o de venda da mercadoria, com destaque do ICM, se tributada for a
operagao;
2. Langer a NF no RS, anotando na coluna "Observag:oes": "venda fora do estabeIecimento",'
3. lndican na referida NF os numeros. Série e subsérie das NF a seram emitidas por ocasiao da entrega
da meroadoria;
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4. Emitir NF complamentar de remessa, Caso o valor das mercadorias mencionado na NF de venda seja
Superior ao da NF de remessa, davendo, ainda, ser adotado 0 pmcedimento contido nos itens 1 e 2;
Il - Na entreqa da mercadoria através do veiculo:
1. Emitir NF, de subsérie distinta, esta comum a todos os vendedores ou prepostos, com todas as
indicagzoes exigidas:
2. Langer a NF no RS, na coluna "Documento FiscaI'2 mancionando, na coluna "Obsenracoes" rv NF
relative ao total da remessa e a NFE referente a mercadoria que tenha retomado ao eslabelecimento;
3. Na hipotese de ser exigida a retengao do /CM-Fonts, pelo alienanta, como contribuinte substituto, além
do procadimento mencionado nos itans 1 e 2, devera ser Iancado aquele valor na Coluna “Contribuinte Substituto";
4. Nas operacoes realizadas com consumidon podera ser emitida NFVC, desde que observados os
requisitos exigidos na legislagiéo tributaria;
Ill - No retomo da mercadoria remanescen te:
1. Emitir NFE com os valores da remessa, proporcionalmente ao retomo;
2. Langer a NFE no RE, creditando-se, inclusive em relagao as mercadorias remetidas com tributagao do

ICM;

na NFE, as NF emitldas por ocasiao da entrega da memadoria, nos termos do inciso ll.
Ocorrendo perda ou inutilizaeao de mercadoria encontrada fora do estabe/ecimento, desde que
provada a ocorréncia, este devera emitir NFE, na fonna do inciso Ill e, em seguida, adotar o procedimento especiiioo
previsto nos artigos 53 a 55, conforme a hipotese.
§ 2' ~ O contribuinte que operar de acordo com as nom1as contidas neste artigo, através de preposto,
fornecera a este, documento comprobalério de sua condigéo.
§ 3° - Quando so tratar de salda de mercadoria a ser empragada na prestacao de assisténcia técnica,
além do procedimento pravisto neste artigo, serao observadas as seguintes normas:
1. Quando do emprego ou aplicapao da mercadoria sera adotado o disposto no inciso /I;
2. A salda de ferramenta ou qualquer outro bem integredo ao ativo fixo sera também acompanhada de
NF, sem destaque do ICM, da subsérie distmta, este comum a todos os prepostos;
3. Na hipotese do inciso I/I, bem como no retomo das ferramentas e qualquer outro bem do ativo tixo,
sera permitida a emissao da uma unica NFE, para cada hipotese, no ultimo dia de cada periodo Nscal, para corresponder
a todos os retomos rea/izados no referido periodo.
§ 4' - O disposto neste arligo mio se aplica as operacoes com cerveja, refrigerante, chope, extrato
concentrado ou xarope destinados ao preparo de refrigerante, ciao procedimento esta previsto nos artigos 111 e 116,
nam aos demais casos especmoos de venda fora do estabelecimento com procedimento previsto de forma diversai(
3. Identiflcan

§1°

-

3

Q-H-)

O referido despecho indicou que ha previsao legal, que foi transcrita acima, que consta como venda fora
do estabelecimento.
O que esta insculpido na Iegislagao, é remessa da mercadoria, entrega, retomo de partes e pecas
remanescentes, e por Hm a venda.
Assim, fazendo um comparative com que é exigido pela legislagao, no caso em tela, a requerente nao
comercializa as parte e pecas com o Banco ou entidade tinanceira contratante da garantie, mas faz a retirada da parte e
peya impropria/quebrada por uma peca nova ou recondiclonada, cujo objetivo sera a continuidade/funcionalidade do
equipamento, e esta parte e peca é enviada para 0 Iaboratorio para ser consertada ou baixada do estoque por
perecimento, sendo neste ponto feito o estomo dos impostos.
IV- DECLARACOES DA REQUERENTE
a) Nao ser contribuinte do IPI, pelo estabelecimento requerente do presents Regime Especial;
b) Estar em situacao regular no tocante a obrigacao principal e acessaria do ICMS no Estado do

Pernambuco;

Eletuar recolhimento do /CMS mensa/mente;
Diante do quanto exposto e considerando fatos e motivos supracitados, vem requerer mui
respeitosamente, a aplicagao do pedido de reconsideragao do regime especial, conforme pedido descrito."
E o relatorio.
c)

2. DO MERITO
Em pleito da requerente que a este antecede e que se pede reconsideracao do indeferimento,
temos a informar que apés analise do pedido néo se constata qualquer fato novo que moditique a decisao
proferida, deve-se, para tanto, contirmar o que esta disposto no Despacho ICMS RE-O33/2016, reiterando
que regime especial apenas poderé versar sobre emisséo e escrituracéo de documentos e Iivros tiscais e
estando as operagoes realizadas fora do estabelecimento ja regulamentada na tegislagao tributéria deste
Estado, nao ha que se falar em tratamento diferenciado, observando~se, ainda, que néo pode o regime
especial tratar sobre a alteragao quanto a forma e o periodo de apuracéo do imposto.
lsto posto, repete-se a orientagéo no sentido de a empresa requerente observe as
disposicoes contidas na legislacéo tributaria deste Estado em vigor, no que couber, quais sejam;
Arts. 85, § 21, 670 e 672, todos do Decreto n° 14.876/91;
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Art. 42-A e 51, §3°, 3°,

da Portaria SF n° 393/84, com a|tera¢6es
introduzidas pela Portaria
Portaria SF n°s 266/9, III e 343/343, H;
Decreto n° 30.745/2007.
Convénios ICMS 129/2006 e 27/2007.

127/2007;

3. DA CONCLUSAO

Em razéo do exposto, RESOLVO:

-

Indeferir o pleito por falta de amparo Iegai,
ratificando a deciséo proferida no Despacho

ICMS RE n° O33/2016;

II - Orientar que a requerente
deve obsen/ar as disposigées legais
nas mencionadas operagées no que
indicadas neste despacho
for aplioével es p e cea mente no que concerne
pegas remanescentes e substituidas
é remessa e retorno de
sem o de s taque do ICMS, considerando
parégrafo Unico I, “a", da Portaria SF n°
o disposto no inciso ll,
393/94 e a|tera~;:6es, que ainda se encontra
em vigor;
II
Determinar que seja dada a seguinte
destinagtéo és vias deste despacho:
1° via - GELP/DTO;
2” via - Processo;
3° via - Requerente;
I

~

4° via ~ ARE Recife;
H!

-

Esnado.

Determinar ainda que a ementa
d ese d espacho seja publicada no Diario
Ohcial do
t

Recife (SELF/mo),

O1

ae fevereiro de 2017

J

Assessora
DE ACORDO EM;
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