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PROCESSO N°
|N1'EREssADo:
CNPJ:

`

INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO:

N”

004/2020

;<y§_oouoooa45777-57
MEGA EXPRESS LOCAC/XO
02.217795/0001-10 "

E

SERVIQOS LTDA EPP

0406172-11
'
Rua Viscondessa do Li\/ramenio, 186, Derby, Recife/PE
CEP 52 O10-O65

EMENTA:

Solicitagao de Regime Especial por empresa
transportadora para emiiir mensalmente um unico
Conhecimento de Transporte Eletrénico - CT-e totalrzando
as operagées havidas no periodo. Indeferimenlo,
Existéncra de Iegislagao, Presta esclarecimenlo

1.

DO RELATGRIO

A empresa acima qualiicada, em requerimento no processo em epigrafe, solicita
Regime Especial nos seguimes termos:

“DOS FATOS
A requerente, atua no ramo de transporte/coleta de material biolégico humano em
pequenos veiculos - motocicletas e furgées compactos. Apanha diariamente, em diversos
ponies de coleias do Estado de Pernambuco, determinados pelo cliente
Laboratérios de
Analise Biolégicas - amostras para anéiises aqui na Capital ou para serem enviadas para
outros pontos do pais (sangue, peles, amoslras diversas, eic,).
Ocorre que, para efeiio de faturamento para seus clientes, apesar da atividade néo ser
alcangada pela iributagao do ICMS, diariamente a empresa emite diversas NFE’s, para cada
veiculo que faz o roteiro predeterminado, gerando com uma intinidade de NFE’s emitidas,
quando uma unica, ao iinal de cada més seriaa solugao sugerida.

-

DO PEDIDO

`

Como expusemos, NEO vemos prejuizo algum para o Estado, pois a cada dia, haveria
um formulario préprio, abonado peios clientes, que ao inal do mes, quando totalizados,
serviriam de base para emisséo da NFE na forma que requeremos a V.Sa. com a concesséo
do REGIME ESPECIAL.”

Posteriormenie a requerente complementou

a petigéo inicial, informando:

"CONSlDERAQ6ES INICIAIS
Au apresentar a pega inicial a requerente informou errcneamente que 0 regime
especial pedrdo sena para nota riscal eletrénica - NFE, quando na verdade o documento
correto seria o CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO - CT»e, documento
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pertinente a atividade da empresa de transporte, como ela é cadastrada.
Em vista desse fato,
apresenta-se a pertinente corregao.
ESCLARECIMENTOS DIVERSOS
`
Oportuno esclarecer que a operagéo descrita na inicial, para a qual se requerer
o
aludido regime, e a que se realiza diariamente, através de inumeros veiculos,
que coletam
materiais Biolégicos Un3373, em diversos ponios do Estado de Pernambuco e,
os trazem para
a capital do estado. Cabe aqui informar que todo material transportado vem, diariamente,
acornpanhado de uma relagéo com os dados desses materiais, abonada pelos clientes
onde
os coletamos."
E

o relatério

2. MERITO

Em seu pedido a requerente solicita Regime Especial para emitir um unico CT-e, ao final
do mes, totalizando as operagées havidas no periodo. N50 restou claro
no processo se o
contribuinte tem apenas um iomador, ou se séo varies.
O Decreto n° 44.650/2017 prevé:
‘Art 55. Na hipétese de sen/i§o de transporte de carga A/incu/ado
a cont/atc que
ent/o/\/a repetidas prestagées internas, Hoa dispensada a em/sséo
do
documento fiscal reiativo a cada prestagao, desde que.
I
ss/a ernitido um union documento Hscal relatii/o ao sen//Qu ds transporie,
relac/amanda os dii/ersos documentos Hscais referenles és mercadorias
~

fransportadas, da mesmo tomador de selvigo, par perlodo de apura§§o; e
ll conste no documento Hscal que acompanha a mercadoria a infamragéo da
dispensa da emisséo do documents Hsca/ Ielatii/0 ao sen/igu de transporfe e a
indicagéo do correspondents dispositive deste Decreto. " (griios nossos)
~

Dessa forma, nas prestagées internas e para o mesmo tomador de servigo, néo ha
necessidade de Regime Especial para emissao de Conhecimento de Transporte
mensalmenie, Para tanto, basia observar o disposto no art. 55 do Decreto n° 44.650/2017,

acima transcrito_

3. DESPACHO
Em razéo do exposio, RESOLVO:

- Indeferir o

pleito da requerente pelo motivo informado acima;

ix

3,

2

~

vi

-i

SECRETARIA
DA FAZENDA

(3‘“Q*f}<\1u

no I»_s|.\|>o nr,
l’ER>:A\mL'co

DIREIIORIA DE TR|BuTAL;}\0 E ORIENTACKO f DTO
GERENCKA DE LEGISLACAO E PROCESSO5 - GELP

DESPACHO [CMS-RE N" 004/2020

-

II

Dar ciéncia das informagées contidas neste despacho_
x’

Determinar que seja dada a seguinie destinagéo és vias deste despacho;
1” v|'a~GELP/DTO;
2° via - Processo;
3* via - Requerenle;
4° via - Segmenio Econémico de Transpone/DPC;

III -

5* via
I\/

-

ARE Recife.

Determinar ainda que

»

a

Oficial do Estado.

ementa desie despacho seja publicada no Diario

Recife (GELP/DTO), 05 de fevereiro de 2020
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