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ALFANDEGAMENTO DE 

RECINTOS



Controle Aduaneiro

ALFANDEGAMENTO DE RECINTOS



Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, 
essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão 
exercidos pelo Ministério da Fazenda.

Controle Aduaneiro

Decreto-Lei nº 37/1966

Art. 35 - Em tudo o que interessar à fiscalização aduaneira, na 
zona primária, a autoridade aduaneira tem precedência sobre 
as demais que ali exercem suas atribuições.



Portaria MF nº 203/2012 (Regimento Interno da RFB)

Art. 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, órgão específico singular, diretamente 
subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, tem por finalidade:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária federal e aduaneira, inclusive as 
relativas às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas 
outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor; (...)

III - interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de custeio previdenciário e correlata, editando os atos normativos e as instruções 
necessárias à sua execução; (...)

XVII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiros, inclusive no que diz 
respeito a alfandegamento de áreas e recintos;

XVIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar o controle do valor aduaneiro e de preços de transferência de mercadorias 
importadas ou exportadas, ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
XIX - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e econômica e 
origem de mercadorias, inclusive representando o País em reuniões internacionais sobre a matéria;
XX - planejar, coordenar e realizar as atividades de repressão ao contrabando, ao descaminho, à contrafação e pirataria e ao tráfico ilícito
de entorpecentes e de drogas afins, e à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, observada a competência específica de outros órgãos;
XXI - administrar, controlar, avaliar e normatizar o Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, ressalvadas as competências de outros 
órgãos;
XXII - articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais, internacionais e estrangeiros que atuem no campo econômico-tributário, 
econômico-previdenciário e de comércio exterior, para realização de estudos, conferências técnicas, congressos e eventos semelhantes; (...)
XXIV - orientar, supervisionar e coordenar as atividades de produção e disseminação de informações estratégicas na área de sua competência, em 
especial as destinadas ao gerenciamento de riscos ou à utilização por órgãos e entidades participantes de operações conjuntas, visando à 
qualidade e fidedignidade das informações, à prevenção e ao combate às fraudes e práticas delituosas, no âmbito da administração 
tributária federal e aduaneira; e
XXV - realizar e disseminar estudos e estatísticas econômico-tributários e relativos à matéria de comércio exterior, em estreita colaboração com 
a Secretaria de Política Econômica e com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, visando aprimorar os estudos e as políticas públicas a 
seu cargo.

Controle Aduaneiro
Portaria MF nº 203/2012 

Art. 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, órgão específico singular, diretamente 
subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, tem por finalidade:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária federal e aduaneira, inclusive as 
relativas às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas 
outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor; (...)

III - interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de custeio previdenciário e correlata, editando os atos normativos e as instruções 
necessárias à sua execução; (...)

XVII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiros, inclusive no que diz 
respeito a alfandegamento de áreas e recintos;

XVIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar o controle do valor aduaneiro e de preços de transferência de mercadorias 
importadas ou exportadas, ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
XIX - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e econômica e 
origem de mercadorias, inclusive representando o País em reuniões internacionais sobre a matéria;
XX - planejar, coordenar e realizar as atividades de repressão ao contrabando, ao descaminho, à contrafação e pirataria e ao tráfico ilícito de 
entorpecentes e de drogas afins, e à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, observada a competência específica de outros órgãos;
XXI - administrar, controlar, avaliar e normatizar o Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, ressalvadas as competências de outros 
órgãos;
XXII - articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais, internacionais e estrangeiros que atuem no campo econômico-tributário, 
econômico-previdenciário e de comércio exterior, para realização de estudos, conferências técnicas, congressos e eventos semelhantes; (...)
XXIV - orientar, supervisionar e coordenar as atividades de produção e disseminação de informações estratégicas na área de sua competência, em 
especial as destinadas ao gerenciamento de riscos ou à utilização por órgãos e entidades participantes de operações conjuntas, visando à 
qualidade e fidedignidade das informações, à prevenção e ao combate às fraudes e práticas delituosas, no âmbito da administração tributária 
federal e aduaneira; e
XXV - realizar e disseminar estudos e estatísticas econômico-tributários e relativos à matéria de comércio exterior, em estreita colaboração com a 
Secretaria de Política Econômica e com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, visando aprimorar os estudos e as políticas públicas a seu 
cargo.

XVII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os 
serviços de administração, fiscalização e controle
aduaneiros, inclusive no que diz respeito a alfandegamento
de áreas e recintos;
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Conceito e Previsão Legal

ALFANDEGAMENTO DE RECINTOS



Conceito

Alfandegamento
autorização, por parte da RFB, para:
 estacionamento ou trânsito de veículos procedentes do exterior ou 

a ele destinados, 
 embarque, desembarque ou trânsito de viajantes procedentes do 

exterior ou a ele destinados, 
 movimentação, armazenagem e submissão a despacho aduaneiro 

de 
 mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive 

sob regime aduaneiro especial, 
 bens de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados e 
 remessas postais internacionais, 

nos locais e recintos onde tais atividades ocorram sob controle 
aduaneiro.



Alfandegamento
Poderão ser alfandegados (entre outros) (art. 3º Portaria RFB nº 3.518/2011):

I - portos, aeroportos e instalações portuárias e aeroportuárias, 
administrados pelas pessoas jurídicas:(...);

III - recintos, inclusive aqueles denominados Portos Secos, 
administrados pelas pessoas jurídicas titulares das respectivas 
permissões ou concessões;

V - recintos de exposições, feiras, congressos, apresentações
artísticas, torneios esportivos e assemelhados, sob a 
responsabilidade da pessoa jurídica promotora do evento;

XI - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE).

Conceito



Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010

Art. 34.  Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir os 
requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e 
recintos onde ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e 
despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele 
destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes 
procedentes do exterior, ou a ele destinados, e remessas postais internacionais.

Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
Art. 9º Os recintos alfandegados serão assim declarados pela autoridade 
aduaneira competente, na zona primária ou na zona secundária, a fim de 
que neles possam ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentação, 
armazenagem e despacho aduaneiro de: (...)
Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011
Art. 2º Entende-se por alfandegamento a autorização, por parte da Secretaria 
da Receita (...)

Previsão Legal e Normativa



Requisitos para Alfandegamento

ALFANDEGAMENTO DE RECINTOS



Requisitos para Alfandegamento

Requisitos Técnicos e Operacionais

1. Segregação e Proteção Física da Área do Local ou Recinto;

2. Disponibilização e Manutenção de Balanças e Outros Instrumentos;

3. Disponibilização e Manutenção de Instrumentos e Aparelhos de 

Inspeção Não Invasiva (escâneres);

4. Sistemas de Monitoramento e Vigilância e de Controle de Acesso;

5. Disponibilização de Edifícios e Instalações, Equipamentos, 

Instrumentos e Aparelhos para Verificação de Mercadorias que Exijam 

Cuidados Especiais;

6. Edifícios e Instalações, Equipamentos de Informática e Mobiliário.



Procedimento de Alfandegamento

ALFANDEGAMENTO DE RECINTOS



Solicitação de Alfandegamento

Interessado deverá:

 informar:

1. localização do local ou recinto,;

2. tipos de carga ou mercadorias que movimentará e 
armazenará; 

3. operações aduaneiras que pretende realizar, inclusive 
cabotagem, se for o caso;

4. regimes aduaneiros que pretende operar;

 apresentar:

5. Documentação (art. 23 da Portaria RFB nº 3.518/2011).



Procedimento de Alfandegamento

Solicitação 

Encaminha

Designa

RFB/SRRF/COMALFRFB/SRRF RFB/SRRF/UDJ Administrador 
do Recinto

• Exame documental
• Análise situação fiscal

(15d)
(protoc.)

Intimações

Respostas

• Vistoria (instalações físicas, condições do local ou 
recinto; condições de segurança do local ou recinto)
• Verificação dos requisitos técnicos e operacionais;
• avaliação das condições necessárias à garantia da 

segurança aduaneira.

(60d) 
(ED/ASF)

Intimações

Respostas

(30d)Pror.

(90d)Pror.

(protoc.)

(suspensão)

(interrupção)

Relatório

Manifestação

Recepciona os autos
Procedimentos 

adicionais 
ADE

INDEFERIMENTO 5d  reconsideração / reconsideração indeferida  30d  Recurso Secretário RFB

DEFERIMENTO

Recomendando o Alfandegamento

Recomendando o INDEFERIMENTO

(30d) 



Procedimento de Alfandegamento

Solicitação 

Encaminha

Designa

RFB/SRRF/COMALFRFB/SRRF RFB/SRRF/UDJ Administrador 
do Recinto

• Exame documental
• Análise situação fiscal

(15d)
(protoc.)

Intimações

(30d)Pror.

(protoc.)

(suspensão)

Arquivamento

Arquivo



Procedimento de Alfandegamento

Alfandegamento

Acompanhamento
(contínuo)

Avaliação
(anual)

COMALF

UDJ

COMALF



REALIZAÇÃO DE UMA ZPE



Previsão Legal e Normativa

REALIZAÇÃO DE UMA ZPE



 Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

 Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

 Instrução Normativa RFB nº 952, de 02 de julho de 2009

 Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011

 Resolução CZPE Nº 1, de 15 de maio de 2009

Previsão Legal e Normativa



Criação de ZPE

REALIZAÇÃO DE UMA ZPE



Criação de ZPE

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Art. 1º  É o Poder Executivo autorizado a criar, nas regiões menos desenvolvidas, 
Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), sujeitas ao regime jurídico 
instituído por esta Lei, com a finalidade de reduzir desequilíbrios regionais, bem 
como fortalecer o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e 
o desenvolvimento econômico e social do País.

Parágrafo único.  As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio com o 
exterior, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a 
serem comercializados no exterior, sendo consideradas zonas primárias para 
efeito de controle aduaneiro.

ZPE  zona primária (controle aduaneiro)



Criação de ZPE

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Art. 2º  A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de 
proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.

§ 1º  A proposta a que se refere este artigo deverá satisfazer os seguintes 
requisitos: (...)

VI - atendimento de outras condições que forem estabelecidas em regulamento.

§ 2º A administradora da ZPE deverá atender às instruções dos órgãos 
competentes do Ministério da Fazenda quanto ao fechamento da área, ao sistema 
de vigilância e aos dispositivos de segurança.

§ 3º A administradora da ZPE proverá as instalações e os equipamentos 
necessários ao controle, à vigilância e à administração aduaneira local. (...)



Criação de ZPE

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

Art. 1º  A proposta de criação de Zona de Processamento de Exportação - ZPE será 
apresentada pelos Estados ou Municípios, em conjunto ou isoladamente, ao 
Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE, que, após 
sua análise, a submeterá à decisão do Presidente da República. 

§ 1º  Além de outros requisitos exigidos na Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, a 
proposta de criação de ZPE deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes 
elementos:

I - delimitação da área total da ZPE, incluindo comprovação de sua 
disponibilidade;

II - indicação de áreas segregadas destinadas a instalações, estrutura e 
equipamentos para realização das atividades de fiscalização, vigilância e 
controle aduaneiros, de interesse da segurança nacional, fitossanitários e 
ambientais; (...)



Criação de ZPE

Proposta (*)

Ente político MDIC/CZPE

Analisa 

PR

Decreto 

ZPE criada

Resolução CZPE



Constituição da Administradora
e 

Construção da infraestrutura

REALIZAÇÃO DE UMA ZPE



Administradora e Recinto

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Art. 2º  A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de 
proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.

(...)

§ 4º O ato de criação de ZPE caducará: 

I - se, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contado da sua publicação, a 
administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, as obras de implantação, 
de acordo com o cronograma previsto na proposta de criação;

II se as obras de implantação não forem concluídas, sem motivo justificado, no 
prazo de 12 (doze) meses, contado da data prevista para sua conclusão, constante 
do cronograma da proposta de criação.

(...)



Administradora e Recinto

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

Art. 1º A proposta (...).

§ 1º Além de outros requisitos (...) 

IX termo de compromisso do requerente de:

(...)

b) constituir pessoa jurídica, no prazo de noventa dias após o ato de criação da 
ZPE, com a função específica de ser a administradora da ZPE e, nessa condição, 
prestar serviços a empresas que nela vierem a se instalar e dar apoio e auxílio às 
autoridades aduaneiras;

(...)



Administradora e Recinto

Constituição

Ente político Administradora PR

90d
Criação ZPE

Início efetivo 
das obras

48m

Caduca o ato de 
criação da ZPE

Conclusão das 
obras 12m (smj)

Caduca o ato de 
criação da ZPE



Alfandegamento do Recinto

REALIZAÇÃO DE UMA ZPE



Alfandegamento do Recinto

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Art. 4º O início do funcionamento de ZPE dependerá do prévio alfandegamento da 
respectiva área..

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre as instalações aduaneiras, os 
equipamentos de segurança e de vigilância e os controles necessários ao seu 
funcionamento, bem como sobre as hipóteses de adoção de controle aduaneiro 
informatizado da ZPE e de dispensa de alfandegamento. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)



Alfandegamento do Recinto
Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

Art. 2º  A ZPE será considerada zona primária para efeito de controle aduaneiro. 

§ 1º A área da ZPE será delimitada e fechada de forma a garantir o seu isolamento e 
assegurar o controle fiscal das operações ali realizadas. 

§ 2º  Para cumprimento do disposto no § 1º, devem ser observadas as determinações do 
CZPE, bem como os requisitos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, relativos a:

I - fechamento da área;

II - sistema de vigilância e segurança a ser adotado pela administradora da ZPE;

III - instalações e equipamentos adequados ao controle e administração aduaneiros;

IV - vias de acesso à ZPE; e

V - fluxo de mercadorias, veículos e pessoas. 

§ 3º  A administradora da ZPE deverá prover, sem custos para a administração pública, 
as instalações, estrutura e equipamentos necessários à realização das atividades de 
fiscalização, vigilância e controle referidas no inciso II do § 1º do art. 1º. 



Alfandegamento do Recinto

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

Art. 3º A administradora da ZPE deverá submeter à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, no prazo máximo de noventa dias após sua constituição, projeto 
referente às determinações, aos requisitos e às condições referidos no § 2º do art. 
2º.

Art. 4º O início do funcionamento da ZPE dependerá do prévio alfandegamento 
da respectiva área pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º O alfandegamento da área será feito no prazo de até sessenta dias após o ato 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil que declarar satisfeitos as 
determinações, os requisitos e as condições previstos no § 2º do art. 2º e na 
legislação específica, desde que obtido o licenciamento de que trata a alínea “a” do 
inciso IX do § 1º do art. 1º.

§ 2º A administradora da ZPE será considerada depositária das mercadorias sob 
controle aduaneiro que receber na área da ZPE, até a entrega definitiva à 
empresa ali instalada.



Alfandegamento do Recinto

Constituição

Administradora

90d Projeto 
(Alfandegamento)

Portaria RFB nº 3.518/2011
Art. 22  anteprojeto

Conclusão das 
obras

RFB/SRRF/UDJ

Solicitação de
Alfandegamento

Alfandegamento (ADE SRRF)



Instalação de empresa em ZPE

REALIZAÇÃO DE UMA ZPE



Instalação de empresa em ZPE

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Art. 2º  A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de 
proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.

(...)

§ 5º A solicitação de instalação de empresa em ZPE será feita mediante 
apresentação de projeto, na forma estabelecida em regulamento.

Art. 3o Fica mantido o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportação CZPE, criado pelo art. 3º do Decreto-Lei no 2.452, de 29 de julho de 
1988, com competência para:

(...)

II - aprovar os projetos industriais correspondentes, observado o disposto no § 5º 
do art. 2º desta Lei; e (...)



Instalação de empresa em ZPE

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

Art. 5º A solicitação de instalação de empresa em ZPE será feita mediante 
apresentação de projeto, na forma estabelecida pelo CZPE.

(...)

Art. 6º Aprovado o projeto de que trata o art. 5º, os interessados deverão, no prazo 
de noventa dias, constituir empresa nos termos estabelecidos pelo CZPE.

Art. 7º A empresa constituída na forma do art. 6º assumirá compromisso, perante o 
CZPE, no prazo de trinta dias contados de sua constituição, de: 

(...)



Instalação de empresa em ZPE

Projeto 
Industrial

Empresa

Autorização de 
Instalação

RFB/SRRF/UDJ

Autorização de 
início de instalação

(ADE UDJ)

MDIC/CZPE

Solicitação 
de início de 
instalação



Instalação de empresa em ZPE
Instrução Normativa RFB nº 952, de 02 de julho de 2009
Art. 8º Para iniciar suas operações, a empresa autorizada a se instalar em ZPE deverá, além 
de observar as determinações estabelecidas pelo CZPE, atender aos seguintes requisitos:

I - dispor de sistema informatizado de controle de entrada, estoque e saída de mercadorias, 
de registro e apuração de créditos tributários devidos, extintos ou com pagamento suspenso, 
integrado aos sistemas corporativos da empresa, o qual permita livre e permanente 
acesso da RFB, observado o disposto no art. 14 (especificações do sistema); e

II - ser capaz de promover entradas e saídas de bens em seu estabelecimento por meio de 
Nota Fiscal Eletrônica (NFe), na forma estabelecida na legislação específica. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, a empresa deverá apresentar na unidade da RFB 
responsável pela fiscalização de tributos sobre o comércio exterior com jurisdição sobre a ZPE:

I documentação técnica relativa ao sistema informatizado referido no inciso I do caput e 
indicação do nome e número do registro no CPF do profissional responsável por sua 
manutenção; (...)

Art. 9º Atendido o disposto no art. 8º, a empresa será autorizada a iniciar suas operações por 
Ato Declaratório Executivo (ADE) do chefe da unidade da RFB referida no § 1º do art. 8º. 



ZPE DE PECÉM



Histórico

ZPE DE PECÉM



Histórico do Regime

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

IN RFB nº 952, de 2 de julho de 2009

Decreto-lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988

Decreto nº 846, de 25 de junho de 1993

IN SRF nº 26, de 25 de fevereiro de 1993

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

IN RFB nº 952, de 2 de julho de 2009

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009

IN RFB nº 952, de 2 de julho de 2009



Dados comparativos

ZPE DE PECÉM



Dados comparativos
ZPE LOCALIZAÇÃO ÁREA (ha) ALFANDEGADA DATA DE CRIAÇÃO

Pecém São Gonçalo do 
Amarante/CE

4.271,41 SIM 16/06/2010

Sertão Assú/RN 1.019,98 NÃO 10/06/2010
Barcarena Barcarena/PA 925,72 NÃO 17/08/1993

São Luís São Luís/MA 492,00 NÃO 17/08/1993
Parnaíba Parnaíba/PI 313,57 NÃO 30/06/2010

Araguaína Araguaína/TO 300,00 NÃO 06/09/1989
Uberaba Uberaba/MG 268,05 NÃO 15/06/2012
Itaguaí Itaguaí/RJ 250,00 NÃO 13/10/1994

Corumbá Corumbá/MS 250,00 NÃO 30/12/1993
Cárceres Cáceres/MT 247,26 NÃO 06/03/1990

Ilhéus Ilhéus/BA 225,00 NÃO 28/04/1989
Imbituba Imbituba/SC 200,57 NÃO 28/04/1994

Bataguassu Bataguassu/ MS 200,00 NÃO 30/06/2010

Suape Jaboatão dos 
Guararapes/PE

198,84 NÃO 27/01/2010

Boa Vista Boa Vista/RR 166,74 NÃO 30/06/2010
Macaíba Macaíba/RN 162,35 NÃO 10/06/2010
Aracruz Aracruz/ES 162,35 NÃO 30/06/2010

Fernandópolis Fernandópolis/ 
SP

156,82 NÃO 08/07/2011

Acre Senador 
Guiomard/AC

130,18 SIM 30/06/2010

Vila Velha Vila Velha/ES 124,14 NÃO 22/04/1994
Barra dos 
Coqueiros

Barra dos 
Coqueiros/SE

61,49 NÃO 21/12/2010

Teófilo Otoni Teófilo 
Otoni/MG

14,31 NÃO 13/10/1994
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Desafios na implantação

ZPE DE PECÉM



Desafios na implantação

1. Análise do anteprojeto

 Protocolização do processo: 10/01/2012

 ADE - DOU 07/02/2012

2. Alfandegamento

 Protocolização do processo: 28/08/2012

 ADE - DOU 18/03/2013

3. Início de operação

 CSP – P: 08/02/2013/ADE - DOU 28/08/2013

 Vale Pecém – P: 19/04/2013/ADE - DOU 30/09/2013

 White Martins Pecém - P: 29/07/2014/ADE - DOU 16/08/2014



Desafios na implantação

4. Liberação de cargas adquiridas sem benefícios:

 Mercadorias importadas admitidas nacionalizadas
(despacho em outro Recinto Aduaneiro).

5. Liberação de cargas adquiridas com benefícios:

 Mercadorias importadas:

• Transferida do ponto de ponto de entrada para a ZPE em 
Trânsito Aduaneiro.

• desembaraçadas (despacho de admissão no regime) na 
ZPE/ADA;

 Mercadorias adquiridas no mercado interno admitidas 
através da ZPE/ADA.



Desafios na implantação

6. Operacionalização do Regime - ZPE de Pecém/ADA:

 Controle de admissão de bens com grande volume de 
benefícios fiscais;

 Admissão, armazenagem e transferência (RTM) de 
mercadorias;

 Controle de recinto:

• 21 Km de perímetro;

• 215 câmeras (40: perímetro, 38: ADA e 33: acesso);

• Obra com fluxo de 11k funcionários/dia.

• Volume de trânsito de veículos (valores de pico: 
carregados: 156 v/d, vazios: 197 v/d).



Desafios na implantação
5. Operacionalização do Regime - ZPE de Pecém/ADA:
 Dificuldades logísticas devido:

• natureza das cargas do projeto;
• quantidade/volume/peso.

 Complexidade das operações aduaneiras (procedimento de 
liberação sobrerrodas):
• grande quantidade de DI (596);
• registro antecipado de DI (64%);
• grande	quantidade	de	DI	Unica	(1	DI	para	∑	BL)	(13%);
• transferência de cargas do Porto do Pecém para a ZPE de 

Pecém por Trânsito Aduaneiro (modalidade comboio);
• Verificação da mercadoria, em regra, sobrerrodas;
• entrega antecipada.
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