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Referência: Resposta à Solicitação de Pós-Esclarecimento referente ao Edital de 

Chamamento Público n° 001/2014 – Minas Comunica II. 

 

Tendo em vista à solicitação de pós-esclarecimentos referente ao Edital de 

Chamamento Público n° 001/2014 – Minas Comunica II, proferida pela Empresa 

Telefônica Brasil S/A, sucessora por incorporação da VIVO S/A, no dia 28/01/2014, 

esclarecemos abaixo: 

 

 

O regime especial cuidará da implementação e controle do benefício fiscal a 

ser concedido, estabelecendo procedimentos e exigindo documentos, para estes fins. 

O contribuinte, requerente do referido regime, não poderá estar enquadrado nas 

hipóteses de vedação de que trata o art. 51 do Decreto nº 44.747, de 03 de março de 

2008, que estabelece o Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários 

Administrativos (RPTA). 

Respeitados os referidos requisitos, não haverá condição nova a ser exigida do 

contribuinte. 

Segue abaixo as respostas concedidas aos itens 2), 7) e 24) da solicitação de 

esclarecimentos:  



 

A concessão de Regime Especial depende de requerimento nos termos do art. 

49 do Decreto nº 44.747, de 03 de março de 2008, que estabelece o Regulamento do 

Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos (RPTA): 

 

“Art. 49.  Os regimes especiais de tributação e os que versem sobre 

emissão, escrituração e dispensa de documentos fiscais, de caráter 

individual, dependem de requerimento do interessado, por meio do SIARE, 

sendo denominados Processo Tributário Administrativo 

Eletrônico/Regime Especial (e-PTA-RE).” 

 

 

O referido requerimento deve ser efetuado logo após a assinatura do Termo de 

Compromisso. 

 
Os documentos a que se referem o item 3.2.5.1.”d” são os que serão previstos 

no regime especial. 

Cabe salientar que, para efeito de implementação e controle do benefício fiscal 

a ser concedido, o regime especial tem autonomia para especificar os documentos que 

sejam imprescindíveis a estes fins. 

 

 



O crédito fiscal será liberado após as condições estabelecidas no Edital e no 

Regime Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Diniz Lara 

Diretor da Superintendência Central de Governança Eletrônica 

 


