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SECRETARIA
DA FAZENDA

DIRETORIA DE TRIBUTAQAO E ORIENTAQAO-DTO
GERENCIA DE LEGISLAQAO E PROCESSOSGELP

DESPACHO ICMS-RE N° 03512016
PROCESSO

N°:

2016000006468017-17

INTERESSADA: HUGHES TELECOMUNICAQOES DO BRASIL LTDA_
Av. Ceci, 1900, 1° andar, Conjunto a parte Il, Tamboré Barueri
CNPJ/MF; 05.206385/0004-O4
CACEPE: 0680441-19
EMENTA:

-

SP.

Dispensa de impressao da Nota Fiscal Sen/ico
modelo 22.
de Telecomunicagbes-NFST,
Disponibilizacéo ao usuério por canals de
Deferimento sob
atendimento eletronicos.
condicoes.

1. RELATCRIO

empresa acima qualificada, em requerlmento no processo em epigrafe, requer o
deferimento de REGIME ESPECIAL, com base nas razbes de fato e de direito conforme a seguir
se reproduzz
A

“A Requerente e llder mundial no fornecimento de sen/icos de reds e tecnologia cle
comunicacao via satelite, Sendo responsavel peios principals avanoos tecnologicos do segmento, oomo o
desenvolvimento dos Sistemas Very Small Sperture Terminal (VSAT) para oomunicacao oorporativa e Direct

to Home (DTH).

No mercado nacional, a empresa opera com fooo em solucbes de telecomunicacbes para 0
mercado corporativo e governamental, disponibilizando tecnologia de ponta para os setores de Utilities,

Varejo, Financeiro, Educacao, Industria, Telecom, Govemo e Agronegécio.
Com o objetivo de ampliar o escopo de seus negocios no Pals, a empresa iniciou em junho cle
2016 a atuagao como provedora de banda larga via satelite para o merggg regidencial.
Tais servicos contribuicao significativamente com a arrecadacao de tributos e desenvolvimento
regional, alem de se tratar de uma tecnologia inovadora e diferenciada, visto que o acesso a internet se clara
as
por meio do satelite mais moderno disponlvel no mercado, o que possibilitara uma conexao rapida e encaz
Cabos
de
fibra
otica_
sequer
ha
disponibilizacéo
de
localidades mais distantes da regiao, onde geralmente
Contudo, a efetividade da prestacao dos referidos sen/icos dependeré oonsideravelmente da
disponibilizacao e manutencéo de equipamentos essenciais a conectividade dos usuarios, tais como
receptores de sinal, antenas, modem, etc.
ao
A rigor, para prestacao do referido servico, os equipamentos transitam da Requerente
usuario final, passando por tegeiros (Distribuidores e Loja/instaladores) do seguinte modo:
Como se verifica, o transito de um unico equipamento para instalacéo na residéncia do cliente
final implica em uma serie de operacbes precedentes (remessas e retomo de NFS), podendo ooorrer ainda
eventual insucesso de instalacao ou funcionamenfo (cliente ausente quando da chegada do instalador ou
instalacao de equipamento defeituoso, por exemplo}, implicando no cancelamento da operagao e necessidade
de emissao de novos documentos fiscais.
Tal procedimento gera sérias diflculdades operacionais a prestaoéo do service. visto que os
terceiros (Distribuidores e Lojas), responséveis pela entrega, instalacao e manutencao dos equipamentos,
Hscais
possuem rotina dinamlca de atendimento aos usurarios_ de modo que o cumprlmento das obrigacoes
do
acessérias, na forma estabeleclda acima, compromete a agilldade, pontualidade e qualidade da prestacao
destlnarao
ao
pela
Requerente
se
que
os
servlcos
prestados
mais
se
considerado
servic;o, ainda
publlco em massa, o que se iraduzlré em grande volume do clrculagio de equlpamentos.
Desta forma, considerando a necessidade dos terceiros instaladores (Lojas) circularem dentro
do estado com os equipamentos destinados a instalacao nas residéncias dos clientes, objetiva-se, através do
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1.

presente regime especial, que o transito efetuado entre estes e o cliente Hnal seja aoobertado por documento
emitido pela Requerente, denominado "ordem de service", conforme demonstrado abaixo:
Vale ressaltar que, em caso de cancelamento do servico, os lnstaladores retiraréo os
equipamentos nas dependencies dos clientes finais portanto 0 documento "ordem de servioo” para realizar a
desinstalacao e, posteriormente, os remetera ao Distribuidor, que por sua vez, recebera nova nota fiscal de
remessa de oomodato (simbolico) da Requerente, para realizacao de novo envio de equipamentos és
Lojas/lnstaladores, conforme a segulr detalhedo.
ao cliente final em
A Ordem de Servico a ser utilizada no tramite dos equipamentos destinado
as
seguintes
informacbes.
comodato contera
a) numeracao sequencial;
b) data de emissao e salda dos equipamentos;
c) [nome, endereco, CNPJ/CPF e/ou inscricao estadual do cliente da Requerente (destinatério
dos equipamentos);
d) dados do terceiro (razio social, endereco do estabelecimento, CNPJ) responsavel pelo
entrega e instalacao dos equipamentos ao cliente da Requerente.
modelos e
e) Especiicacao dos equipamentos, oom indicacao minima das marcas,
quanlgidades;

Endereco de retirada dos equipamentos;
observacao, impressa tipograhcamente, a carimbo ou eletronicamente com a seguinte frase:
“Documento emitido em substituigao a Nota Fiscal durante o translto dos equlpamontos, de acordo
com o Regime Especlal - Processo n°__”.
Em oomplemento, tera elaborado relatérlo mensal contemplando todas as ordens de servicos
emitidas no mes de referencia,
Cumpre destacar que o modelo om proposto se demonstra muito similar aos ja utilizados por
outras operadoras de telecomunicacao e comunicacao em 19 das 27 Unidades da Federa<;ao', incluindo este
Estado, o que facilitara o processo de fiscalizacao mediante a criacao de rotina padrao no setor.
Nesse sentido, inclusive, sempre informer a tifulo meramenfe informative, que os Estados de
Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do Norte’ regulamentaram a questao em Suas respectivas legislacoes
conforme demonstrado abaixo, o que permite concluir que referido procedimento nao gera qualquer Onus ao
f)

g)

fisco:

- Anexo VI - Art. 94-B
As empresas prestadoras de services de telecomunicacées ficam dispensadas da emissao de
documento fiscal para o transporte de ferramentas, materials de uso e equipamenhos quando utilizados na
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instalacao, na manutencao ou na assistencia tecnica do servico, desde que:
- utilizem documento intemo devidamente identificado;
da empresa;
ll - o veiculo transportador e o funcionario responsavel possuam identificacao
lll - quando se tratar de ativo permanente seja emitido a respective nota fiscal apos a
insfalacao, identificando o equipamento, 0 usuério e o local da instalacéo.
RICMSIRN - Art. 395, §4°
os
Art. 395. Os coniribuintes do imposto devem emitir, conforme as operaodes que realizarem,
fiscais:
seguintes documentos
I

l»~-l

§ 4° Em casos excepcionais, facultativamente, em substituicao aos documentos fiscais
relacionados no caput deste artigo, podera a empresa utilizar-se de documento proprio em operacbes intemas
de remessa de bem do ativo imobilizado (CFOP 5.554) ou de consumo para uso da propria empresa fora do
seu estabelecimento (CFOP 5557) ou outra salda de mercadoria ou prestacao de servico néo especificado,
neste caso, mediante comprovacao de que nao se trata
de operacao tributada pelo ICMS.
§ 5” Para utilizar-se do documento de que trata o § 4°, o contribuinte devera fazer a solicitacao
CAT,
através
da Unidade Regional, sob a forma de regime especial, conforme o disciplinado no art. 831 e
a
de
seguintes deste Regulamento, Sendo vedada a concessao quando o oontribuinte: (AC pelo Decreto 18324,

O9/O1l2006):
a)

estiver em débito junto ao fisco estadual ou inscrito em divida ativa;
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cujos socios estejam em débito com o Hsoo estadual ou inscritos em divlda ativa;
nao for usuario de sistema eletronico de processamento de dados para emissao de
documentos e escrituracao de Iivros fiscais;
d) for também contribuinte do IPI.
Portarla n° 1129I2004ISE
Art. 1° Fica lnstituida a “GUIA DE MOVIMENTAQAO - GM", conforme modelo oonstante do
Anexo Unico desta Portaria_ a ser emitida por oontribuintes ou nao do ICMS, para efeito de controls de transito
de bens e mercadorias no territdrio do Estado de Serglpe:
Paragrafo Unioo: A GM de que trata o 'caput' deste artigo somente podera ser utilizada apos a
celebracao de Termo de Acordo entre o interessadq e a SEFAZ.
Art. 2° A GM sera expedida em uma Unica via, podendo a critério da SEFAZ. ser estabelecida a
emissao de vias adicionais, a depender da especificidade da operacao, hipotese em que esta exigéncia sera
eslabelecida no respeclivo Temio de Acordo.
No caso da propria Requerente, a presente autorizacéo ja foi deferida pelos Estados de Minas
Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul para implantacao do modelo aqui requerido, conforme
pareceres anexos (DOC. 64).
Como se verihca, portanto, a concessao do referido regime especial concillara os interesses da
Requerente e do fisco, vez que possibilitam a simplilicacao dos procedimentos de controle das obrigacées
acessbrias sem perder a qualidade e a hdelidade das informagoes prestadas e, principalmente, nao
representando qualquer perda de arrecadacao ao Estado, ate porque a circulaoao dos equipamentos acima
elencados nao se Conligura em hipotese de incidéncia do ICMS.
A Requerente declara nao ser contribuinte do IPI.
Ante o exposto, requer-se a concessao de regime especial para autorizar a empresa e seus
agentes credenclados a “transitar dentro Estado do Pemambuco oom equipamantos, ferramentas e demais
materiais ate as dependencies dos clientes finais acobertados pelo documento denominado 'Ordem de
Servico"
b)

c)

_

O pleito foi submetido a analise da Geréncia de Segmento Economico-Energia de
Telecomunicacao da Diretoria Geral de Planejamento e Controle da Acao Fiscal que opinou
favoravelmente ao pedido do contribuinte.

2.
O

no MERITO

Decreto n° 14.876, de 12 de margo de 1991, no seu art. 105, assim, estabelece:

"Art,

105. E

pmibkla a emisséo de documento extrahscal com denominacao rhual ou samelhante as

prewstas nosie Capltulo. 'Z'

Depreende-se do dispositivo acima transcrito que a Ieglslacao fiscal admite o uso de
documento extraliscal, desde que o mesmo nao tenha denominacao igual 0 semelhante aqueles
previstos legalmente para emissao de acordo com as operacoes ou prestacbes realizadas pelo
contribuinte.
Trata-se, portanto, o presente pleito, de dispensa de emisséo de Nota Fiscal e
utilizacao de documentos de Controle interno nas operacoes de movimentacao de equipamentos
necessarios a instalagao e manutencao dos servicos de telecomunicacao oferecidos pela
requerente ou por terceiros, uma vez que os referidos bens fazem parte do ativo permanente da
mesma ou foram adquiridos para seu ativo flxo na prestagao do servigo, conforme por ela
declarado, que sao cedidos aos seus clientes medianle contrato de comodato, podera o transito
dos mesmos ser acobertado com os mencionados documentos, uma vez que entendemos nao
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existir prejulzo quanto ao controle, tendo em vista que a referida operacéo é hipotese de nao
incidéncia do ICMS, ja existindo previsao legal de dispensa de emissao de Nota Fiscal, quando da
entrega efetuada diretamente ao usuario final, sem que haje transito dos bens, desde que seja
contratada por escrito, de acordo com o disposto no art. 120, § 2°, da Portaria SF n° 393, de
19.1 1.94, e alteracbes.
A legislacéo tributaria do Estado em vigor preve concessao de regime especial para
emissao de Notes Fiscais, dispondo no art. 701, de mesmo Decreto, o seguinte:
“Arn 701. A Secreteria da Fezende, mediante despacho, podera conoeder eo sujeito passivo regime
especial para emllsséo de documentoe e escrituraeio de livms fisceis, assegurados, em qualquer casa, o controle e a
perfeita identihcagéo das operegdes.
§ 1° A concessdo de regime especial deveré obedeoer sos seguintes paramevos:
- as legendes constantes dos Iivros e documentos devenlo indber com preciséo e opereclo ou o into
I

registrado;
-

ll

ser! coneedido de modo que posse ser adotado por quelquer sujelto passive, nes mesmas

circunstlncias. W8 ndo 3 oliciiedo I
Ill - n§o poderé elteran
o montente do imposto devido;
a forma e o perlodo de apurecdo do imposto;
c) quelquer cuba situagéo relative eo eumprimento de obrigagéo tributérie principal."
a)
b)

3. DO

DESPACHO

Face ao exposto, RESOLVO:
Autorizar que a Hughes Telecomunicacoes do Brasil Ltda. utilize para acobertar a
movimentagao de equipamenios e materlais periencentes ao seu ativo permanente, cedidos a
clientes e na realizacao da atividade de manutencéo de rede, nos services de telecomunicacao por
ela realizados no territorio deste Estado, documentos de controle interno denominado "Ordem de
Service". licando dispensada a emissao de Nota Fiscal, uma vez que as saldas dos mencionados
bens sac disponibilizedos ao cliente em comodato, desde que a operacéo conste em contrato por
escrito, salda esta desonerada de ICMS e tendo em vista que o referido procedimento neo
contraria o disposto no art. 701, do Decreto n° 14.876/91, devendo ser observadas as seguintes
condicéesz
a) o técnico circulars com a Ordem de Service;
b) a ordem de servico sera emitida para acompanhamento dos equipamentos
transportados, sendo que sera disponibilizada ao Flsco quando solicitada, devendo ticar arquivada
por prazo regulamentar;
c) a ordem de service tera numeracéo sequencial e oontera as seguintes indicacbes:
c.1) data e natureza da operacao (saida ou retorno dos equipamentos);
c.2) dados cadastrais do cliente, incluindo endereco completo;
c.3) dados do transponador ou instalador (empresa terceirizada);
c.4) descricéo, quantidade e valor dos equipamentos;
c.5) Endereco de retirada dos equipamentos;
I

-

d) na remessa e retorno do referidos equipamentos para representante (preposto),
para assisténcia tecnice, se houver, sera emitida a respective Nota Fiscal, modelo ou 1-A, em
destaque do imposto, observadas as demais exigéncias da legislacao fiscal em vigor;
1
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e) deveré a requerente ou seu representante (preposto) emitir relatorio mensal que
contenha a descricao de bens e do material de uso e consumo, com as quantidades de entrada e
salda e o saldo do estoque, se for o caso;
f) os documentos de controle interno e o relatorio mencionado na alinea anterior
deverao ser guardados para exibicao ao Fisoo, juntamente com as Notas Fiscais de aquisicao,
durante o prazo prescricional estabelecido pela legislacéo tributaria;
9) os documentos de controle interno e fiscal deveréo conter a seguinte expresséo:
“Autorizado por regime especial conforme Despacho ICMS-RE n° O35/2016";
h) deveré ser emitida Nota Fiscal, em conformidade com a legislacao vigente, sempre
que exigido pelo cliente, correspondents aos equipamentos e demais materials que Ihe foram
enviados;
ll - Os representantes (prepostos), quando do transporte dos equipamentos
e
materials de que trata o inciso I, “a", deverao portar copia do presente regime especial;
lll - Informer a requerente que o Regime Especial, ora ooncedido. podera ser
cancelado caso sejam constatadas irregularidades quanto ao efetivo controle das operacées por
parte desta Secretaria da Fazenda ou quando tomar-se incompatlvel com a legislacao tributaria;
- Determinar que seja dada a seguinte destinacao as vias deste Despacho:
1' via - GELP/DTO;
2° via - Processo;
3' via - Requerente;
4' via - DPC/GSE - Energia e de Telecomunicacoes

lV

V

Estado.

-

Determinar que a ementa deste despacho seja publicada no Diario Oficial do

/'

Recife (GELP/DTC), 18 de novembro de 2016
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