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APRESENTAÇÃO 

 

As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) são um instrumento importante para a atração de 

investimentos, geração de empregos, agregação de valor à produção nacional, aumento das 

exportações e promoção do desenvolvimento econômico e social do País, por meio do 

desenvolvimento regional. O modelo, que conta com apoio do Governo Federal, não concorre com 

as empresas instaladas no mercado interno, uma vez que sua produção é destinada majoritariamente 

ao mercado externo, e a legislação veda a instalação, em ZPE, de empresas cujos projetos 

evidenciem simples transferência de plantas industriais já existentes no Brasil, dentre outras 

condições estabelecidas na legislação. 

A experiência internacional comprova o êxito desse modelo e, por isso, o Governo Brasileiro está 

trabalhando para tornar as ZPE uma realidade com benefícios para a economia e sociedade. Por 

isso, o alinhamento entre ZPE e as políticas industrial, do comércio exterior, do investimento e da 

inovação, juntamente com a parceria dos governos federal, estadual e municipal e do setor privado, 

contribuirão para a efetiva implantação e operação das ZPE no país. 

A presente publicação tem por objetivo apresentar informações gerais sobre o modelo brasileiro de 

Zonas de Processamento de Exportação, além de reunir a legislação básica sobre o tema. Com esta 

iniciativa, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior busca divulgar de uma 

forma simples e consolidada os principais aspectos legais das ZPE brasileiras para o fortalecimento 

do modelo. 
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ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO 

 

 

ZPE criadas no âmbito da Lei nº 11.508/2007 

 

Denominação da ZPE Município/Estado 

ZPE do Acre Senador Guiomard 

ZPE de Aracruz Aracruz/Espírito Santo 

ZPE de Bataguassú Bataguassú/Mato Grosso do Sul 

ZPE de Barra dos Coqueiros Barra dos Coqueiros/Sergipe 

ZPE de Boa Vista Boa Vista/Roraima 

ZPE de Fernandópolis Fernandópolis/São Paulo 

ZPE de Macaíba Macaíba/Rio Grande do Norte 

ZPE de Parnaíba Parnaíba/Piauí 

ZPE de Pecém São Gonçalo do Amarante/Ceará 

ZPE do Sertão Assú/Rio Grande do Norte 

ZPE de Suape Jaboatão dos Guararapes/Pernambuco 

ZPE de Uberaba       Uberaba/Minas Gerais  

 

ZPE criadas até 1994 

 

Denominação da ZPE Município/Estado 

ZPE de Araguaína Araguaína/Tocantins 

ZPE de Barcarena Barcarena/Pará 

ZPE de Cáceres Cáceres/Mato Grosso 

ZPE de Corumbá Corumbá/Mato Grosso do Sul 

ZPE de Ilhéus Ilhéus/Bahia 

ZPE de Imbituba Imbituba/Santa Catarina 

ZPE de Itaguaí Itaguaí/Rio de Janeiro 

ZPE de São Luís São Luís/Maranhão 

ZPE de Teófilo Otoni Teófilo Otoni/Minas Gerais 

ZPE de Vila Velha Vila Velha/Espírito Santo 
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ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO 

CONCEITO 

As Zonas de Processamento de Exportação (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.  

 

FINALIDADES 

• Reduzir desequilíbrios regionais;  

• Fortalecer a Balança de Pagamentos; 

• Promover a difusão tecnológica; 

• Atrair investimentos estrangeiros; 

• Gerar empregos; 

• Promover o desenvolvimento econômico e social do país; e 

• Aumentar a competitividade das exportações brasileiras. 

 

INCENTIVOS  FISCAIS 

Para aquisição de bens e serviços, a empresa industrial instalada em ZPE contará com suspensão de: 

- No mercado interno: 

 IPI; 

 COFINS; e 

 PIS/PASEP. 

- Na importação: 

 II; 

 IPI; 

 COFINS - Importação;  

 PIS/PASEP - Importação; e  

 AFRMM. 

Quando a aquisição for relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, a suspensão dos 

tributos será aplicada tanto para bens novos como para usados, os quais deverão ser incorporados ao 

ativo imobilizado da empresa autorizada a operar em ZPE. No caso de importação de bens usados, a 

suspensão será aplicada quando se tratar de conjunto industrial e que seja elemento constitutivo da 

integralização do capital social da empresa. 
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INCENTIVOS ADMINISTRATIVOS 

O artigo 12 da Lei nº 11.508/2007 estabelece que as importações e exportações de empresa autorizada a 

operar em ZPE têm dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos 

controles de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente. 

A dispensa de licenças ou autorizações não se aplicará a exportações de produtos: 

 Destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de pagamento, pois se 

submetem às disposições da legislação que trata da matéria; 

 Sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exportações do País; e 

 Sujeitos ao Imposto de Exportação. 

 

OUTROS  BENEFÍCIOS 

Segundo a Lei n° 11.508/2007, as empresas instaladas em ZPE poderão contar ainda com a aplicação 

dos seguintes incentivos ou benefícios fiscais: 

 Os previstos para as áreas da SUDAM, SUDENE e dos Programas de Desenvolvimento da Região 

Centro-Oeste que visem à promoção do desenvolvimento regional.  

 Os previstos no art. 9º da MP nº 2.159-70 de 2001 (Promoção Comercial no Exterior / Redução a 

zero do Imposto sobre a Renda – IR): 

Possibilidade de redução a zero da alíquota do IR incidente sobre remessas ao exterior para 

pagamento de despesas relacionadas com pesquisa de mercado no exterior e promoção de produtos 

brasileiros.  

 Os previstos na Lei nº 8.248 de 1991 (Lei da Informática e Automação): 

As empresas que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da 

informação poderão pleitear incentivos para bens de informática e automação. 

 Os previstos nos Arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196 de 2005 (Programa de Inclusão Digital): 

Possibilidade de as empresas que atuam em atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação 

tecnológica obterem os incentivos ligados aos dispêndios realizados em P&D (dedução, depreciação 

integral, amortização, crédito de tributo retido na fonte, redução de IRRF de remessas destinadas ao 

registro e manutenção de marcas). 

OBSERVAÇÕES 

 Aplicam-se às empresas autorizadas a operar em ZPE as mesmas disposições legais e regulamentares 

relativas a câmbio e capitais internacionais aplicáveis às demais empresas nacionais. 
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LEI Nº 11.508, DE 20 DE JULHO DE 2007 

(DOU nº140, 23/07/2007) 

 

 

Dispõe sobre o regime tributário, cambial e 

administrativo das Zonas de Processamento de 

Exportação, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

 

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. 

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: 

I - indicação de localização adequada no que diz respeito a acesso a portos e aeroportos 

internacionais; 

II - comprovação da disponibilidade da área destinada a sediar a ZPE; 

III - comprovação de disponibilidade financeira, considerando inclusive a possibilidade de aportes 

de recursos da iniciativa privada; 

IV - comprovação de disponibilidade mínima de infra-estrutura e de serviços capazes de absorver 

os efeitos de sua implantação; 

V - indicação da forma de administração da ZPE; e 

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. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.508-2007?OpenDocument
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§ 3o  A administradora da ZPE proverá as instalações e os equipamentos necessários ao controle, à 

vigilância e à administração aduaneira local. 

        § 4o  O ato de criação de ZPE caducará: (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

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;  (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013)    

        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. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 5o  A solicitação de instalação de empresa em ZPE será feita mediante apresentação de projeto, 

na forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        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: (Redação 

dada pela Lei nº 11.732, de 2008)    (Vide) 

        I - analisar as propostas de criação de ZPE; (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        II - aprovar os projetos industriais correspondentes, observado o disposto no § 5o do art. 2o desta 

Lei; e (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        III - traçar a orientação superior da política das ZPE. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

V - decidir sobre os pedidos de prorrogação dos prazos previstos nos incisos I e II do § 4o do art. 

2o e no caput do art. 25 protocolados a partir de 1o de junho de 2012;  (Incluído pela Lei nº 12.767, de 

2012) 

VI - declarar a caducidade da ZPE no caso de não cumprimento dos prazos previstos nos incisos I 

e II do § 4o do art. 2o e no caput do art. 25. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012) 

        § 1o  Para fins de análise das propostas e aprovação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 

entre outras que poderão ser fixadas em regulamento, as seguintes diretrizes: (Redação dada pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

        I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        III - atendimento às prioridades governamentais para os diversos setores da indústria nacional e da 

política econômica global, especialmente para as políticas industrial, tecnológica e de comércio 

exterior; (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2452.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm#art25.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12767.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12767.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12767.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
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        IV - prioridade para as propostas de criação de ZPE localizada em área geográfica privilegiada 

para a exportação; e (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        V - valor mínimo em investimentos totais na ZPE por empresa autorizada a operar no regime de 

que trata esta Lei, quando assim for fixado em regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

§ 2o  (VETADO) 

        § 3o  O CZPE estabelecerá mecanismos e formas de monitoramento do impacto da aplicação do 

regime de que trata esta Lei na indústria nacional. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 4o  Na hipótese de constatação de impacto negativo à indústria nacional relacionado à venda de 

produto industrializado em ZPE para o mercado interno, o CZPE poderá propor: (Incluído pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

        I - elevação do percentual de receita bruta decorrente de exportação para o exterior, de que trata o 

caput do art. 18 desta Lei; ou (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        II - vedação de venda para o mercado interno de produto industrializado em ZPE, enquanto 

persistir o impacto negativo à indústria nacional. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 5o  O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá adotar as medidas de que trata o § 4o deste 

artigo. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 6o  A apreciação dos projetos de instalação de empresas em ZPE será realizada de acordo com a 

ordem de protocolo no CZPE. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

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) 

Art. 5o  É vedada a instalação em ZPE de empresas cujos projetos evidenciem a simples 

transferência de plantas industriais já instaladas no País. 

Parágrafo único.  Não serão autorizadas, em ZPE, a produção, a importação ou exportação de: 

I - armas ou explosivos de qualquer natureza, salvo com prévia autorização do Comando do 

Exército; 

II - material radioativo, salvo com prévia autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN; e 

III - outros indicados em regulamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11732.htm#art2
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Art. 6o  (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008) 

       Art. 6o-A.  As importações ou as aquisições no mercado interno de bens e serviços por empresa 

autorizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência dos seguintes impostos e contribuições: 

(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        I - Imposto de Importação; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        III - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; (Incluído pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

        IV - Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de 

Bens Estrangeiros ou Serviços  do Exterior - Cofins-Importação; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        V - Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        VI - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        VII - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. (Incluído pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

        § 1o  A pessoa jurídica autorizada a operar em ZPE responde pelos impostos e  contribuições com 

a exigibilidade suspensa na condição de: (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        I - contribuinte, nas operações de importação, em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à 

Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação e ao AFRMM; e (Incluído pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

        II - responsável, nas aquisições no mercado interno, em relação ao IPI, à Contribuição para o 

PIS/Pasep e à Cofins. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 2o  A suspensão de que trata o caput deste artigo, quando for relativa a máquinas, aparelhos, 

instrumentos e equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, para incorporação ao ativo 

imobilizado da empresa autorizada a operar em ZPE. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 3o  Na hipótese de importação de bens usados, a suspensão de que trata o caput deste artigo será 

aplicada quando se tratar de conjunto industrial e que seja elemento constitutivo da integralização do 

capital social da empresa. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

       § 4o  Na hipótese do § 2o deste artigo, a pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo 

imobilizado ou revendê-lo antes da conversão em alíquota 0 (zero) ou em isenção, na forma dos §§ 7o e 

8o deste artigo, fica obrigada a recolher os impostos e contribuições com a exigibilidade suspensa 

acrescidos de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição no mercado 
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interno ou de registro da declaração de importação correspondente. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 

2008) 

        § 5o  As matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, importados ou 

adquiridos no mercado interno por empresa autorizada a operar em ZPE com a suspensão de que trata o 

caput deste artigo deverão ser integralmente utilizados no processo produtivo do produto final. 

(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 6o  Nas notas fiscais relativas à venda para empresa autorizada a operar na forma do caput deste 

artigo deverá constar a expressão “Venda Efetuada com Regime de Suspensão”, com a especificação 

do dispositivo legal correspondente. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

         § 7o  Na hipótese da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-

Importação, da Cofins-Importação e do IPI, relativos aos bens referidos no § 2o deste artigo, a 

suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota 0% (zero por cento) depois de cumprido o 

compromisso de que trata o caput do art. 18 desta Lei e decorrido o prazo de 2 (dois) anos da data de 

ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 8o  Na hipótese do Imposto de Importação e do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se 

relativos: (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        I - aos bens referidos no § 2o deste artigo, converte-se em isenção depois de cumprido o 

compromisso de que trata o caput do art. 18 desta Lei e decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de 

ocorrência do fato gerador; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        II - às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, resolve-se com a: 

(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        a) reexportação ou destruição das mercadorias, a expensas do interessado; ou (Incluído pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

        b) exportação das mercadorias no mesmo estado em que foram importadas ou do produto final no 

qual foram incorporadas. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 9o  Na hipótese de  não  ser  efetuado o recolhimento na forma do § 4o deste artigo ou do inciso 

II do § 3o do art. 18 desta Lei caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que 

trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

Art. 7o  (VETADO) 

Art. 8o  O ato que autorizar a instalação de empresa em ZPE relacionará os produtos a serem 

fabricados de acordo com a sua classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e 

assegurará o tratamento instituído por esta Lei pelo prazo de até 20 (vinte) anos. 
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        § 1o  A empresa poderá solicitar alteração dos produtos a serem fabricados, na forma estabelecida 

pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 2o  O prazo de que trata o caput deste artigo poderá, a critério do Conselho Nacional das Zonas 

de Processamento de Exportação - CZPE, ser prorrogado por igual período, nos casos de investimento 

de grande vulto que exijam longos prazos de amortização. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

Art. 9o  A empresa instalada em ZPE não poderá constituir filial ou participar de outra pessoa 

jurídica localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incentivos previstos na legislação tributária. 

(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

Art. 10.  (VETADO) 

Art. 11.  (VETADO) 

Art. 12.  As importações e exportações de empresa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao 

seguinte tratamento administrativo: 

        I - dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem 

sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 

restrições à produção, operação, comercialização e importação de bens e serviços que não as impostas 

por esta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        II - somente serão admitidas importações, com a suspensão do pagamento de impostos e 

contribuições de que trata o art. 6o-A desta Lei, de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, 

novos ou usados, e de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem necessários 

à instalação industrial ou destinados a integrar o processo produtivo. (Redação dada pela Lei nº 11.732, 

de 2008) 

§ 1o  A dispensa de licenças ou autorizações a que se refere o inciso I não se aplicará a exportações 

de produtos: 

I - destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de pagamento, as quais se 

submeterão às disposições e controles estabelecidos na forma da legislação em vigor; 

II - sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exportações do País, vigentes na data de aprovação do 

projeto, ou que venha a ser instituído posteriormente; e 

III - sujeitos ao Imposto de Exportação. 

§ 2o  As mercadorias importadas poderão ser, ainda, mantidas em depósito, reexportadas ou 

destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira. 

        § 3o  O disposto no art. 17 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, assim como o 

disposto no art. 2o do Decreto-Lei no 666, de 2 de julho  de  1969, não se aplica aos produtos 
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importados nos termos do art. 6o-A desta Lei, os quais, se usados, ficam dispensados das normas 

administrativas aplicáveis aos bens usados em geral. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 4o  Não se aplica o disposto no § 3o deste artigo aos bens usados importados fora das condições 

estabelecidas no § 3o do art. 6o-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        Art. 13.  Somente serão permitidas aquisições no mercado interno, com a suspensão do pagamento 

de impostos e contribuições de que trata esta Lei, de bens necessários às atividades da empresa, 

mencionados no inciso II do caput do art. 12 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        Parágrafo único.  As mercadorias adquiridas no mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em 

depósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira. (Redação dada pela Lei 

nº 11.732, de 2008) 

Art. 14.  (VETADO) 

        Art. 15.  Aplicam-se às empresas autorizadas a operar em ZPE as mesmas disposições legais e 

regulamentares relativas a câmbio e capitais internacionais aplicáveis às demais empresas nacionais. 

(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        Parágrafo único.  Os  limites  de  que trata o caput do art. 1o da Lei no 11.371, de 28 de novembro 

de 2006, não se aplicam às empresas que operarem em ZPE. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

Art. 16. (VETADO) 

Art. 17.  A empresa instalada em ZPE não poderá usufruir de quaisquer incentivos ou benefícios 

não expressamente previstos nesta Lei. 

        Art. 18.  Somente poderá instalar-se em ZPE a pessoa jurídica que assuma o compromisso de 

auferir e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços. (Redação dada 

pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 1o  A receita bruta de que trata o caput deste artigo será considerada depois de excluídos os 

impostos e contribuições incidentes sobre as vendas. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 2o  O percentual de receita bruta de que trata o caput deste artigo será apurado a partir do ano-

calendário subseqüente ao do início da efetiva entrada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo 

será incluída a receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de funcionamento. (Redação dada pela 

Lei nº 11.732, de 2008) 

I - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

a) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

b) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 
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c) (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

II - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

a) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

b) (revogado);  (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

c) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

d) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

e) (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

III - (revogado): (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

a) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

b) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

c) (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 3o  Os produtos industrializados em ZPE, quando vendidos para o mercado interno, estarão 

sujeitos ao pagamento: (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        I - de todos os impostos e contribuições normalmente incidentes na operação; e (Incluído pela Lei 

nº 11.732, de 2008) 

        II - do Imposto de Importação e do AFRMM relativos a matérias-primas, produtos intermediários 

e materiais de embalagem de procedência estrangeira neles empregados, com acréscimo de juros e 

multa de mora, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 4o  Será permitida, sob as condições previstas na legislação específica, a aplicação dos seguintes 

incentivos ou benefícios fiscais: (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        I - regimes aduaneiros suspensivos previstos em regulamento; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 

2008) 

        II - previstos para as áreas  da  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, 

instituída pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007; da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, instituída pela Lei Complementar no 125, de 3 de janeiro de 

2007; e dos programas e fundos de desenvolvimento da Região Cento-Oeste; (Incluído pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

        III - previstos no art. 9o da Medida Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001; (Incluído pela 

Lei nº 11.732, de 2008) 

        IV - previstos na Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        V - previstos nos arts. 17 a 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Lei nº 

11.732, de 2008) 
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§ 5o  Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 6o-A desta Lei para as aquisições de mercadorias 

realizadas entre empresas autorizadas a operar em ZPE. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        § 6o  A receita auferida com a operação de que trata o § 5o deste artigo será considerada receita 

bruta decorrente de venda de mercadoria no mercado externo. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

       § 7o  Excepcionalmente, em casos devidamente autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, 

produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos no mercado interno ou importados com a 

suspensão de que trata o art. 6o-A desta Lei poderão ser revendidos no mercado interno, observado o 

disposto nos §§ 3o e 6o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)         

        Art. 18-A.  (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008) 

Art. 19.  (VETADO) 

Art. 20.  O Poder Executivo estabelecerá em regulamento as normas para a fiscalização, o 

despacho e o controle aduaneiro de mercadorias em ZPE e a forma como a autoridade aduaneira 

exercerá o controle e a verificação do embarque e, quando for o caso, da destinação de mercadoria 

exportada por empresa instalada em ZPE. 

Art. 21.  Para efeitos fiscais, cambiais e administrativos, aplicar-se-á aos serviços o seguinte 

tratamento: 

I –  (VETADO) 

II - os prestados em ZPE, por residente ou domiciliado no exterior, para empresas ali instaladas, 

serão considerados como prestados no exterior; 

III -  (VETADO) 

IV -  (VETADO) 

§ 1o  (VETADO) 

§ 2o  (VETADO) 

Art. 22.  As sanções previstas nesta Lei não prejudicam a aplicação de outras penalidades, 

inclusive do disposto no art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei 

nº 11.732, de 2008) 

        Art. 23.  Considera-se dano ao erário, para efeito de aplicação da pena de perdimento, na forma da 

legislação específica, a introdução: (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 

        I - no mercado interno, de mercadoria procedente de ZPE que tenha sido importada, adquirida no 

mercado interno ou produzida em ZPE fora dos casos autorizados nesta Lei; e (Redação dada pela Lei 

nº 11.732, de 2008) 

        II - em ZPE, de mercadoria estrangeira não permitida; (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008) 
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Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos 

de aplicação e julgamento da pena de perdimento estabelecida neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 

11.732, de 2008) 

Art.24. (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008) 

 Art. 25.  O ato de criação de ZPE já autorizada até 13 de outubro de 1994 caducará se até 31 de 

dezembro de 2015 a administradora da ZPE não tiver iniciado, sem motivo justificado, as obras de 

implantação. (Redação dada pela Lei nº 12.767, de 2012) 

Art. 26.  (VETADO) 

Art. 27.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 28.  Revogam-se o Decreto-Lei no 2.452, de 29 de julho de 1988, as Leis nos 8.396, de 2 de 

janeiro de 1992, e 8.924, de 29 de julho de 1994, o inciso II do § 2o do art. 14 da Medida Provisória no 

2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o inciso XVI do caput do art. 88 da Lei no 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996. 

Brasília,  20  de  julho  de  2007; 186o da Independência e 119o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 

Celso Luiz Nunes Amorim 

Guido Mantega 

Miguel Jorge 

Paulo Bernardo Silva 

José Antonio Dias Toffoli 
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LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013. 

Mensagem de veto  

Conversão da Medida Provisória 

nº 615, de 2013  

Autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 

2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o financiamento 

da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros; 

dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento 

integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); autoriza a União a 

emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), títulos da dívida pública mobiliária 

federal; estabelece novas condições para as operações de crédito rural 

oriundas de, ou contratadas com, recursos do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE); altera os prazos previstos nas Leis no 

11.941, de 27 de maio de 2009, e no 12.249, de 11 de junho de 2010; 

autoriza a União a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias 

para atuar na gestão de recursos, obras e serviços de engenharia 

relacionados ao desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, 

construção ou reforma da rede integrada e especializada para atendimento 

da mulher em situação de violência; disciplina o documento digital no 

Sistema Financeiro Nacional; disciplina a transferência, no caso de 

falecimento, do direito de utilização privada de área pública por 

equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca de venda de 

jornais e de revistas; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins na cadeia de produção e comercialização da soja e de seus 

subprodutos; altera as Leis nos 12.666, de 14 de junho de 2012, 5.991, de 

17 de dezembro de 1973, 11.508, de 20 de julho de 2007, 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995, 10.865, de 30 de abril de 

2004, 12.587, de 3 de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

10.925, de 23 de julho de 2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870, 

de 1o de dezembro de 1965 e 11.196, de 21 de novembro de 2005, e o 

Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis nos 

10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 12.546, de 

14 de dezembro de 2011, e 4.870, de 1o de dezembro de 1965; e dá outras 

providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

..........................................................................................................................................................

  

Art. 20. O inciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Art. 2o ............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................  

§ 4o ..................................................................................................................................................  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.865-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Msg/VEP-421.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv615.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv615.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm


 

25 

 

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; 

...................................................................................” (NR)  

Art. 21. O prazo de 48 (quarenta e oito) meses previsto no inciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 

11.508, de 20 de julho de 2007, com a redação dada por esta Lei, aplica-se às Zonas de Processamento 

de Exportação (ZPE) criadas a partir de 23 de julho de 2007, desde que não tenha sido declarada a sua 

caducidade até a publicação desta Lei.  

............ 

Brasília, 9 de outubro de 2013; 192o da Independência e 125o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Guido Mantega 

Antônio Andrade 

Alexandre Rocha Santos Padilha 

Fernando Damata Pimentel 

Edison Lobão 

Paulo Bernardo Silva 

Luís Inácio Lucena Adams 

Alexandre Antonio Tombini 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.10.2013 
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DECRETO Nº 6.634, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

(DOU nº 216, 06/11/2008) 

 

  

Dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação – CZPE, de que trata 

o art. 3o da Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, e 

dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV 

e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1o  O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação – CZPE, regido pela 

Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, órgão da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, será integrado: 

I – pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que o presidirá; 

II – pelos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Integração 

Nacional e do Meio Ambiente; e 

III – pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 

§ 1o  Em suas faltas e impedimentos, o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior será substituído na presidência do CZPE pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 2o  Cada membro do Conselho indicará representante para substituí-lo em suas ausências ou 

impedimentos. 

§ 3o  O CZPE disporá de uma Secretaria-Executiva, dirigida por Secretário-Executivo, indicado 

pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. 

§ 4o  O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior fornecerá o apoio 

administrativo e técnico necessário ao funcionamento da Secretaria-Executiva do CZPE. 

§ 5o  O CZPE reunir-se-á, ordinariamente, na forma definida em seu regimento interno, e 

extraordinariamente, por solicitação de qualquer de seus membros. 

§ 6o  O CZPE deliberará mediante resoluções, firmadas por seu Presidente e publicadas no Diário 

Oficial da União. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.634-2008?OpenDocument
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§ 7o  As decisões do CZPE serão tomadas pelo voto da maioria simples de seus membros, 

cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade. 

Art. 2o  Compete ao CZPE: 

I – analisar as propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação – ZPE e submetê-

las à decisão do Presidente da República, acompanhadas de parecer conclusivo; 

II – analisar e aprovar os projetos industriais, inclusive os de expansão da planta inicialmente 

instalada;  

III – traçar a orientação superior da política das ZPE; 

IV – autorizar a instalação de empresas em ZPE; 

V – aprovar a relação de produtos a serem fabricados na ZPE, de acordo com a sua classificação 

na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM; 

VI – fixar, em até vinte anos, o prazo de vigência do regime de que trata a Lei nº 11.508, de 

2007, para empresa autorizada a operar em ZPE;  

VII – definir critérios para classificação de investimento de grande vulto, para os fins do inciso 

VIII; 

VIII – prorrogar, por igual período, o prazo de que trata o inciso VI, nos casos de investimento de 

grande vulto que exijam longos prazos de amortização; 

IX – estabelecer os procedimentos relativos à apresentação das propostas de criação de ZPE e dos 

projetos industriais; 

X – definir as atribuições e responsabilidades da administração de cada ZPE; 

XI – estabelecer requisitos a serem observados pelas empresas na apresentação de projetos 

industriais; 

XII – aprovar os parâmetros básicos para a avaliação técnica de projetos industriais; 

XIII – elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

XIV – estabelecer mecanismos de monitoramento do impacto, na indústria nacional, da aplicação 

do regime de ZPE; 

XV – na hipótese de constatação de impacto negativo à indústria nacional relacionado à venda 

para o mercado interno de produto industrializado em ZPE, propor ao Presidente da República: 

a) a elevação do percentual de receita bruta decorrente de exportação para o exterior, de que trata 

o caput do art. 18 da Lei nº 11.508, de 2007; ou 

b) a vedação de venda para o mercado interno de produto industrializado em ZPE, enquanto 

persistir o impacto negativo à indústria nacional; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm
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XVI – autorizar, excepcionalmente, a revenda no mercado interno das matérias-primas, produtos 

intermediários e materiais de embalagem adquiridos no mercado interno ou importados por empresas 

instaladas em ZPE, conforme disposto no § 7º do art. 18 da Lei nº 11.508, de 2007. 

§ 1o  O regimento interno disporá sobre o funcionamento do CZPE, bem como sobre o 

detalhamento de suas competências e as de suas unidades. 

§ 2o  A solicitação de instalação de empresa em ZPE será feita mediante apresentação de projeto, 

na forma estabelecida pelo CZPE. 

§ 3o  A apreciação dos projetos de instalação de empresas em ZPE será realizada de acordo com a 

ordem de protocolo no CZPE. 

§ 4o  A empresa poderá solicitar alteração dos produtos a serem fabricados, na forma estabelecida 

pelo CZPE. 

Art. 3o  Compete ao Presidente do CZPE: 

I – convocar as reuniões do Conselho; 

II – submeter à decisão do Presidente da República as propostas de criação de ZPE analisadas 

pelo Conselho, acompanhadas de parecer conclusivo; e 

III – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo CZPE, na forma do regimento 

interno. 

§ 1o  O Presidente do CZPE poderá praticar os atos previstos no art. 2o, ad referendum do 

Conselho, com exceção dos atos relativos aos incisos I, III e XIII do art. 2o. 

§ 2o  Para os atos a serem praticados ad referendum do CZPE, o regimento interno poderá 

estabelecer a forma e os casos em que será exigida a consulta prévia aos demais membros do Conselho. 

Art. 4o  Compete à Secretaria-Executiva do CZPE: 

I – prestar apoio técnico e administrativo ao CZPE; 

II – propor ao CZPE os parâmetros básicos para a avaliação técnica de projetos industriais; 

III – emitir parecer conclusivo sobre as propostas de criação de ZPE e os projetos de instalação de 

empresas em ZPE e de expansão da planta inicialmente instalada, encaminhando-os ao CZPE; 

IV – acompanhar a instalação e a operação das ZPE e das empresas nelas instaladas e avaliar o 

seu desempenho, a fim de assegurar o cumprimento das normas e regulamentos pertinentes e das 

condições estabelecidas na aprovação dos projetos, relatando ao CZPE; 

V – articular-se com outros órgãos e entidades das administrações federal, estaduais e municipais, 

sempre que necessário para o desempenho de suas atribuições; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm#art18§7
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VI – informar e comunicar aos órgãos competentes sobre indícios de irregularidades na instalação 

e operação de ZPE e das empresas nelas instaladas; 

VII – coordenar ações de promoção do programa de ZPE; e 

VIII – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo CZPE, na forma do regimento 

interno. 

Art. 5o  Até que esteja constituída a Secretaria-Executiva do CZPE na estrutura do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o apoio técnico e administrativo ao Conselho será 

prestado da forma prevista na estrutura regimental daquele Ministério. 

Art. 6o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 5 de novembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Miguel Jorge 

Paulo Bernardo Silva 

Carlos Minc 

Greddel Vieira Lima 
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DECRETO Nº 6.814, DE 6 DE ABRIL DE 2009. 

 

             (DOU nº 66, de 07/04/2009) 

 

  

Regulamenta a Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, que 

dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo 

das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 4o e no art. 20 da Lei no 11.508, 

de 20 de julho de 2007,  

DECRETA:  

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; 

III - indicação de vias de acesso a portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados; 

IV - relatório sobre obras de infra-estrutura a serem realizadas e seus custos; 

V - demonstração da disponibilidade de infra-estrutura básica de energia, comunicações e 

transportes, para atender à demanda criada pela ZPE; 

VI - cronograma das obras de implantação; 

VII - comprovação da viabilidade de mobilização de recursos financeiros para cobertura dos 

custos exigidos para implantação da ZPE; 

VIII - declaração do órgão ambiental competente de que, sob o ponto de vista ambiental, a área 

escolhida pode ser utilizada para instalação de projetos industriais; e 

IX - termo de compromisso do requerente de: 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.814-2009?OpenDocument
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a) solicitar, em tempo hábil, o licenciamento ambiental junto ao órgão competente; 

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; e  

c) não permitir que a administradora da ZPE transfira o domínio ou a posse de lotes da ZPE, a 

qualquer título, exceto para empresas titulares de projetos já aprovados pelo CZPE, mediante escritura 

que contenha cláusula resolutória nas hipóteses de: 

1. descumprimento do prazo de noventa dias para início das obras de instalação do estabelecimento 

industrial; 

2. descumprimento do prazo previsto para término das obras de instalação do estabelecimento 

industrial; ou 

3. cessão de direitos sobre o imóvel ou sobre o projeto, salvo quando expressamente autorizada 

pelo CZPE.  

§ 2o  Na cláusula resolutória da escritura pública prevista na alínea “c” do inciso IX do § 1o, deverá 

constar que o CZPE poderá prorrogar os prazos de que tratam os itens 1 e 2 da citada alínea, nos termos 

do parágrafo único do art. 8o.   

§ 3o  O CZPE, em função das particularidades da proposta, poderá exigir outros requisitos, 

condições ou elementos que julgue necessários para a sua análise técnica.  

§ 4o  A apreciação das propostas de criação de ZPE será realizada de acordo com a ordem de 

protocolo no CZPE.  

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.  
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§ 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.  

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.  

Art. 5o  A solicitação de instalação de empresa em ZPE será feita mediante apresentação de 

projeto, na forma estabelecida pelo CZPE.  

§ 1o  O projeto a ser submetido à apreciação do CZPE deverá estar acompanhado de documento 

firmado pelo representante legal da administradora da ZPE à qual se destina, manifestando a aceitação 

do empreendimento.  

§ 2o  No projeto, deverá constar relação dos produtos a serem fabricados de acordo com sua 

classificação na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM.  

§ 3o  A apreciação dos projetos de instalação de empresa em ZPE será realizada de acordo com a 

ordem de protocolo no 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: 

I - cumprir outras condições que, no exame do respectivo projeto, tenham sido formuladas pelo 

Conselho; e 

II - auferir e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior 

de, no mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de venda de bens e serviços.  
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§ 1o  A receita bruta de que trata o inciso II do caput será considerada depois de excluídos os 

impostos e contribuições incidentes sobre as vendas.  

§ 2o  O percentual de receita bruta de que trata o inciso II do caput será apurado a partir do ano-

calendário subseqüente ao do inicio da efetiva entrada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo 

será incluída a receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de funcionamento.  

Art. 8o  A inobservância dos prazos estipulados no art. 6o ou no caput do art. 7o implicará 

revogação do ato de aprovação do respectivo projeto.  

Parágrafo único.  O CZPE, atendendo a circunstâncias relevantes, poderá prorrogar os prazos 

referidos no caput e, ainda, aqueles de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso IX do § 1o do art. 1o e 

o art. 3o.  

Art. 9o  É vedada a instalação em ZPE de empresas cujos projetos evidenciem a simples 

transferência de plantas industriais já instaladas no País.  

Parágrafo único.  Não serão autorizadas, em ZPE, a produção, a importação ou a exportação 

de: 

I - armas ou explosivos de qualquer natureza, salvo com prévia autorização do Comando do 

Exército; e 

II - material radioativo, salvo com prévia autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN.  

Art. 10.  O ato de criação de ZPE caducará:  

I - se, no prazo de doze 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; ou1 

II - se as obras de implantação não forem concluídas, sem motivo justificado, no prazo de doze 

meses, contado da data prevista para sua conclusão, constante do cronograma da proposta de criação.  

Art. 11.  As sanções previstas na Lei no 11.508, de 2007, não prejudicam a aplicação de outras 

penalidades, inclusive do disposto no art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

Art. 12.  Considera-se dano ao erário, para efeito de aplicação da pena de perdimento, na forma 

da legislação específica, a introdução: 

I - no mercado interno, de mercadoria procedente de ZPE que tenha sido importada, adquirida no 

mercado interno ou produzida em ZPE fora dos casos autorizados na Lei nº 11.508, de 2007; e 

II - em ZPE, de mercadoria estrangeira não permitida. 

                                                 
1 Prazo alterado de 12 para 48 meses pela Lei 12.865/2013, de 09 de outubro de 2013  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm
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Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, para 

efeitos de aplicação e julgamento da pena de perdimento estabelecida neste artigo.  

Art. 13.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará: 

I - o depósito, a reexportação e a destruição de mercadorias importadas; 

II - o depósito, a exportação e a destruição de mercadorias adquiridas no mercado interno; e 

III - os procedimentos específicos relacionados à fiscalização, vigilância, controle e ao despacho 

aduaneiros de mercadorias admitidas em ZPE.   

Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 15.  Fica revogado o Decreto no 846, de 25 de junho de 1993.  

 

Brasília, 6 de abril de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Guido Mantega 

Miguel Jorge 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1455.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0846.htm
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DECRETO Nº 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009. 

 

(Regulamento Aduaneiro) 

 

* original (DOU nº 26, 06/02/2009) 

  

Regulamenta a administração das atividades 

aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação 

das operações de comércio exterior. 

*retificação (DOU nº 178, 17/09/2009) 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 

da Constituição,  

DECRETA: 

Art. 1o  A administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das 

operações de comércio exterior serão exercidos em conformidade com o disposto neste Decreto.  

LIVRO I 

DA JURISDIÇÃO ADUANEIRA E DO CONTROLE ADUANEIRO DE VEÍCULOS  

TÍTULO I 

DA JURISDIÇÃO ADUANEIRA  

CAPÍTULO I 

DO TERRITÓRIO ADUANEIRO  

Art. 2o  O território aduaneiro compreende todo o território nacional.  

Art. 3o  A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange 

(Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 33, caput): 

I - a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira local: 

a) a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados; 

b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e 

c) a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados; e 

II - a zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as 

águas territoriais e o espaço aéreo.  

§ 1o  Para efeito de controle aduaneiro, as zonas de processamento de exportação, referidas 

no art. 534, constituem zona primária (Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, art. 1o, parágrafo 

único).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.759-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0037.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm#art1p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm#art1p
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§ 2o  Para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o órgão ou empresa a que esteja 

afeta a administração do local a ser alfandegado.  

§ 3o  A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja protegida por 

obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais.  

§ 4o  A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados, restrições à 

entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos não utilizados em serviço.  

§ 5o  A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às Áreas de Controle Integrado 

criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil (Acordo de Alcance 

Parcial para a Facilitação do Comércio no 5 - Acordo de Recife, aprovado pelo Decreto Legislativo no 

66, de 16 de novembro de 1981, e promulgado pelo Decreto no 1.280, de 14 de outubro de 1994; e 

Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Recife, Anexo - Acordo de Alcance Parcial de Promoção 

do Comércio no 5 para a Facilitação do Comércio, art. 3o, alínea “a”, internalizado pelo Decreto no 

3.761, de 5 de março de 2001).  

..................................................................................................................... 

CAPÍTULO III 

DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO  

Art. 534.  As zonas de processamento de exportação caracterizam-se como áreas de livre 

comércio de importação e de exportação, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção 

de bens a serem comercializados no exterior, objetivando a redução de desequilíbrios regionais, o 

fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção da difusão tecnológica e do desenvolvimento 

econômico e social do País (Lei nº 11.508, de 2007, art. 1º, caput e parágrafo único). 

Art. 535.  As importações efetuadas por empresa autorizada a operar em zonas de processamento 

de exportação serão efetuadas com suspensão do pagamento do imposto de importação, do imposto 

sobre produtos industrializados, da COFINS-Importação, da contribuição para o PIS/PASEP-

Importação e do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (Lei nº 11.508, de 2007, art. 6º-

A, caput, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 1º).  

§ 1o  A suspensão de que trata o caput, quando relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos e 

equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, para incorporação ao ativo imobilizado da empresa 

autorizada a operar em zonas de processamento de exportação (Lei nº 11.508, de 2007, art. 6º-A, § 2º, 

com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 1º).  

§ 2o  A suspensão de que trata o caput, na hipótese da Contribuição para o PIS/PASEP-

Importação, da COFINS-Importação e do imposto sobre produtos industrializados, relativos aos bens 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1280.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3761.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3761.htm
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art1
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art1p
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a.
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a.
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A72
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referidos no § 1o, converte-se em alíquota zero por cento depois de cumprido o compromisso de que 

trata o caput do art. 536 e decorrido o prazo de dois anos da data de ocorrência do fato gerador (Lei nº 

11.508, de 2007, art. 6º-A, § 7º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 1º).  

§ 3o  A suspensão de que trata o caput, na hipótese do imposto de importação e do adicional ao 

frete para renovação da marinha mercante, relativos (Lei nº 11.508, de 2007, art. 6º-A, § 8º, com a 

redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 1º): 

I - aos bens referidos no § 1o, converte-se em isenção depois de cumprido o compromisso de que trata 

o caput do art. 536 e decorrido o prazo de cinco anos da data de ocorrência do fato gerador; e 

II - às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, resolve-se com a: 

a) reexportação ou destruição das mercadorias, às expensas do interessado; ou 

b) exportação das mercadorias no mesmo estado em que foram importadas ou do produto final no 

qual foram incorporadas.  

§ 4o  Na hipótese referida no § 1o, a pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou 

revendê-lo antes da conversão em alíquota zero por cento ou em isenção, na forma dos §§ 2o e 3o, fica 

obrigada a recolher os impostos e contribuições com o pagamento suspenso acrescidos de juros e multa de 

mora, na forma da lei, contados a partir da data de registro da declaração de importação (Lei nº 11.508, de 

2007, art. 6º-A, § 4º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 1º).  

§ 5o  Na hipótese de importação de bens usados, a suspensão de que trata o caput será aplicada 

exclusivamente a conjunto industrial que seja elemento constitutivo da integralização do capital social 

da empresa (Lei nº 11.508, de 2007, art. 6º-A, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, 

art. 1º).  

§ 6o  As matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, importados por 

empresa autorizada a operar em zonas de processamento de exportação com a suspensão de que trata o 

caput deverão ser integralmente utilizados no processo produtivo do produto final (Lei nº 11.508, de 

2007, art. 6º-A, § 5º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 1º).  

§ 7o  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4o deste artigo ou do § 3o do 

art. 536, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que trata o art. 725 (Lei nº 

11.508, de 2007, art. 6º-A, § 9º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 1º).  

§ 8o  A multa referida no § 7o não prejudica a aplicação de outras penalidades, inclusive do disposto 

no art. 735 (Lei nº 11.508, de 2007, art. 22, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

Art. 536.  Somente poderá instalar-se em zona de processamento de exportação a pessoa jurídica 

que assuma o compromisso de auferir e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente de 

file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A77
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A77
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A78
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A74
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A74
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A73
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A75
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A75
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A79
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art6a%25C2%25A79
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art22.
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exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de venda de bens 

e serviços (Lei nº 11.508, de 2007, art. 18, caput, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 

2º).  

§ 1o  A receita bruta de que trata o caput será considerada depois de excluídos os impostos e 

contribuições incidentes sobre as vendas (Lei nº 11.508, de 2007, art. 18, § 1º, com a redação dada pela 

Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

§ 2o  O percentual de receita bruta de que trata o caput será apurado a partir do ano-calendário 

subseqüente ao do início da efetiva entrada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo será incluída 

a receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de funcionamento (Lei nº 11.508, de 2007, art. 18, 

§ 2º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

§ 3o  Os produtos industrializados em zona de processamento de exportação, quando vendidos 

para o mercado interno, estarão sujeitos ao pagamento do imposto de importação e do adicional ao frete 

para renovação da marinha mercante relativos a matérias-primas, produtos intermediários e materiais 

de embalagem de procedência estrangeira neles empregados, com acréscimo de juros e multa de mora, 

na forma da lei (Lei nº 11.508, de 2007, art. 18, § 3º, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 11.732, 

de 2008, art. 2º).  

§ 4o  É permitida a aplicação de regimes aduaneiros suspensivos em zonas de processamento de 

exportação, observados os termos, limites e condições do regime (Lei nº 11.508, de 2007, art. 18, § 4º, 

inciso I, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

§ 5o  A transferência de propriedade de mercadoria entre empresas autorizadas a operar em zona 

de processamento de exportação será realizada com o tratamento referido no art. 535 (Lei nº 11.508, de 

2007, art. 18, § 4º, inciso I, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

§ 6o  A receita auferida com a operação de que trata o § 5o será considerada receita bruta 

decorrente de venda de mercadoria no mercado externo (Lei nº 11.508, de 2007, art. 18, § 6º, com a 

redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

§ 7o  Excepcionalmente, em casos devidamente autorizados pelo Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação, as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem 

importados com a suspensão referida no art. 535 poderão ser revendidos no mercado interno, observado 

o disposto nos §§ 3o e 6o (Lei nº 11.508, de 2007, art. 18, § 7º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, 

de 2008, art. 2º).  

Art. 537.  O ato que autorizar a instalação de empresa em zona de processamento de exportação 

relacionará os produtos a serem fabricados de acordo com a sua classificação na Nomenclatura Comum 

file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18.
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A71
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A72
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A72
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A73ii
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A74i
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A74i
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A74i
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A74i
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A76
file:///T:/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11508.htm%23art18%25C2%25A77
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do Mercosul e assegurará o tratamento relativo a zonas de processamento de exportação pelo prazo de 

até vinte anos (Lei nº 11.508, de 2007, art. 8º, caput, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, 

art. 2º).  

§ 1o  Não serão autorizadas, em zona de processamento de exportação, a produção, a importação 

ou a exportação de (Lei nº 11.508, de 2007, art. 5º, parágrafo único, com a redação dada pela Lei nº 

11.732, de 2008, art. 2º): 

I - armas ou explosivos de qualquer natureza, salvo com prévia autorização do Comando do 

Exército; e 

II - material radioativo, salvo com prévia autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear.  

§ 2o  O prazo de que trata o caput poderá, a critério do Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação, ser prorrogado por igual período, nos casos de investimento de grande 

vulto que exijam longos prazos de amortização (Lei nº 11.508, de 2007, art. 8º, § 2º, com a redação 

dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

Art. 538.  O início do funcionamento de zona de processamento de exportação dependerá do 

prévio alfandegamento da respectiva área, observado o disposto na legislação específica (Lei nº 11.508, 

de 2007, art. 4º, caput e parágrafo único).  

Art. 539.  As importações e exportações de empresa autorizada a operar em zona de 

processamento de exportação estão sujeitas ao seguinte tratamento administrativo (Lei nº 11.508, de 

2007, art. 12, caput, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º): 

I - dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem 

sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 

restrições à produção, operação, comercialização e importação de bens e serviços que não as impostas 

pela Lei nº 11.508, de 2007; e 

II - somente serão admitidas importações, com a suspensão do pagamento de impostos e 

contribuições de que trata o art. 535, de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou 

usados, e de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem necessários à 

instalação industrial ou destinados a integrar o processo produtivo.  

§ 1o  A dispensa de licença ou autorização a que se refere o inciso I do caput não se aplica à 

exportação de produtos (Lei nº 11.508, de 2007, art. 12, § 1º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 

2008, art. 2º): 

I - destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de pagamento, que se 

submeterá às disposições e controles estabelecidos na forma da legislação específica; 
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II - sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exportações do País, vigente na data de aprovação do 

projeto, ou que venha a ser instituído posteriormente; ou 

III - sujeitos ao pagamento do imposto de exportação.  

§ 2o  Os produtos importados nos termos do art. 535 são dispensados da apuração de similaridade 

e da obrigatoriedade de transporte em navio de bandeira brasileira (Lei nº 11.508, de 2007, art. 12, § 3º, 

com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

§ 3o  Além do disposto no § 2o, os bens usados importados nos termos do § 5o do art. 535 são 

também dispensados da observância às restrições administrativas aplicáveis aos bens usados em geral 

(Lei nº 11.508, de 2007, art. 12, §§ 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

Art. 540.  As mercadorias importadas ingressadas em zonas de processamento de exportação serão 

destinadas à instalação industrial ou ao processo produtivo, podendo, ainda, ser mantidas em depósito, 

reexportadas ou destruídas, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado (Lei nº 11.508, de 2007, 

art. 12, caput, inciso II, e § 2º, com a redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008, art. 2º).  

Art. 541.  As normas relativas à fiscalização, ao despacho e ao controle aduaneiro de mercadorias 

em zona de processamento de exportação e à forma como a autoridade aduaneira exercerá o controle e 

a verificação do embarque e, quando for o caso, da destinação de mercadoria exportada por empresa 

instalada em zona de processamento de exportação serão estabelecidas em ato normativo específico 

(Lei nº 11.508, de 2007, art. 20).  

.......................................................................................................................................... 

 

Brasília, 5 de fevereiro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 
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RESOLUÇÃO CZPE Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2009. 

 

(DOU nº 93, de 15/05/2009)  

 

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 

Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - 

CZPE. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, tendo em vista a competência prevista pelo inciso XI do art. 2º do Decreto 

nº 6.634, de 5 de novembro de 2008, e a deliberação na reunião realizada em 7 de maio de 2009, 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação – CZPE, na forma do Anexo desta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogar as Resoluções CZPE nºs 13 e 19, de 28 de setembro de 1993 e 16 de 

maio de 1995, respectivamente. 

 

MIGUEL JORGE 

Presidente do Conselho 
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA  

Art. 1º O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação – CZPE é 

órgão colegiado integrante da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, criado pelo Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988, e mantido pelo art. 3º da Lei 

11.508, de 20 de julho de 2007. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 2º O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE será 

integrado pelos titulares dos seguintes órgãos: 

I – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que o presidirá; 

II – Ministério da Fazenda; 

III – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

IV – Ministério da Integração Nacional; 

V – Ministério do Meio Ambiente; e 

VI - Casa Civil da Presidência da República. 

Art. 3º Em suas faltas e impedimentos, o Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior será substituído na presidência do CZPE pelo Ministro de Estado da 

Fazenda. 

Art. 4º Cada membro do Conselho indicará representante para substituí-lo em suas 

ausências ou impedimentos. 

 

Art. 5º O CZPE disporá de uma Secretaria-Executiva, dirigida por Secretário-Executivo, 

indicado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. 

 

Art. 6º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior fornecerá o 

apoio administrativo e técnico necessário ao funcionamento da Secretaria-Executiva do CZPE. 

 



        

43 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 7º O CZPE reunir-se-á ordinariamente, por convocação de seu Presidente, a cada 

trimestre, ou extraordinariamente, por solicitação de qualquer de seus membros. 

I - O aviso de convocação, a ser expedido pelo Presidente do CZPE, com antecedência 

mínima de quinze dias, consignará a pauta da reunião e será acompanhado de cópia dos expedientes 

necessários à instrução das matérias a serem apreciadas; 

II - As reuniões do CZPE serão instaladas com a presença da maioria simples de seus 

membros; 

III - As propostas de criação de ZPE e de projetos de instalação de empresa em ZPE 

serão apresentadas na forma estabelecida pelo CZPE; 

IV - A apreciação das propostas de criação de ZPE e a análise e aprovação de projetos 

de instalação de empresas em ZPE se dará de acordo com a ordem de protocolo no CZPE; 

V - As propostas de criação de ZPE e os projetos de instalação de empresas em ZPE que 

caírem em exigência não impedirão a análise das propostas e projetos subseqüentes na ordem de 

protocolo; 

VI - Aos membros do CZPE é facultado pedir vista de qualquer matéria constante da 

pauta, a qual será incluída, obrigatoriamente, na pauta da reunião subsequente; 

VII - Na organização da pauta, dar-se-á preferência à matéria constante da pauta da 

reunião anterior, cuja apreciação tenha sido adiada ou não concluída; 

VIII - Qualquer membro do CZPE poderá encaminhar ao Presidente do CZPE, para 

inclusão na pauta de reunião, matéria relacionada com a política das Zonas de Processamento de 

Exportação para apreciação e decisão, exceto análise de proposta de criação de ZPE e análise e 

aprovação de projeto de instalação de empresa em ZPE; 

IX - A matéria considerada urgente e não constante da pauta poderá, por deliberação do 

Plenário, ser apreciada na mesma reunião; 

X - Ao Presidente do CZPE é facultado retirar matéria constante da pauta ou autorizar 

tal retirada por solicitação de qualquer de seus membros, podendo a matéria ser incluída em pauta de 

reunião posterior, por decisão da maioria simples ou por iniciativa do Presidente; 

XI - Após a leitura da matéria, o Presidente a submeterá à deliberação do Plenário; 

XII - A votação será nominal e, não havendo pedido de destaque, o Presidente poderá 

determinar a votação em bloco das matérias constantes da pauta; 
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XIII - Das reuniões lavrar-se-á ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive 

dissidências, contendo a transcrição das deliberações tomadas; 

XIV - O CZPE deliberará mediante resoluções, firmadas por seu Presidente e publicadas 

no Diário Oficial da União; 

XV - As deliberações do CZPE serão tomadas pelo voto da maioria simples, cabendo ao 

Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade; 

XVI - O Presidente do CZPE poderá praticar os atos previstos no art. 8º, ad referendum 

do Conselho, com exceção dos atos relativos aos incisos I, III e XIII; e 

XVII - As decisões tomadas ad referendum serão apreciadas na próxima reunião do 

CZPE. 

XVIII – os membros do CZPE deverão ser comunicados, com antecedência mínima de 5 

dias úteis, da publicação de resolução ad referendum de que trata o inciso XVI, podendo qualquer 

membro do CZPE, neste prazo, pedir vista da matéria com efeito suspensivo na publicação da referida 

resolução até a retirada do pedido de vista ou até a deliberação em reunião presencial do Conselho. 

(NR) (incluído pela Resolução CZPE nº 2, de 25 de fevereiro de 2014) 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 8º Compete ao CZPE: 

I - Analisar as propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE e 

submetê-las à decisão do Presidente da República, acompanhadas de parecer conclusivo; 

II - Analisar e aprovar os projetos industriais, inclusive os de expansão da planta 

inicialmente instalada; 

III - Traçar a orientação superior da política das ZPE; 

IV - Autorizar a instalação de empresas em ZPE; 

V - Aprovar a relação de produtos a serem fabricados na ZPE, de acordo com a sua 

classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, e os pedidos de alteração desses produtos. 

VI - Fixar, em até vinte anos, o prazo de vigência do regime de que trata a Lei nº 11.508, 

de 2007, para empresa autorizada a operar em ZPE; 

VII - Definir critérios para classificação de investimento de grande vulto, para os fins do 

inciso VIII; 

VIII - Prorrogar, por igual período, o prazo de que trata o inciso VI, nos casos de 

investimento de grande vulto que exijam longos prazos de amortização; 
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IX - Estabelecer os procedimentos relativos à apresentação das propostas de criação de 

ZPE e dos projetos industriais; 

X - Definir as atribuições e responsabilidades da administração de cada ZPE; 

XI - Estabelecer requisitos a serem observados pelas empresas na apresentação de 

projetos industriais; 

XII - Aprovar os parâmetros básicos para a avaliação técnica de projetos industriais; 

XIII - Estabelecer mecanismos de monitoramento do impacto, na indústria nacional, da 

aplicação do regime de ZPE; 

XIV - Na hipótese de constatação de impacto negativo à indústria nacional relacionado à 

venda para o mercado interno de produto industrializado em ZPE, propor ao Presidente da República: 

a) a elevação do percentual de receita bruta decorrente de exportação para o exterior, de 

que trata o caput do art. 18 da Lei nº 11.508, de 2007; ou 

b) a vedação de venda para o mercado interno de produto industrializado em ZPE, 

enquanto persistir o impacto negativo à indústria nacional; 

XVI - Autorizar, excepcionalmente, a revenda no mercado interno das matérias-primas, 

produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos no mercado interno ou importados por 

empresas instaladas em ZPE, conforme disposto no § 7º do art. 18 da Lei nº 11.508, de 2007; 

XVII - Deliberar sobre a constituição de grupos técnicos integrados por representantes 

dos seus membros e da iniciativa privada, para exame de assuntos específicos;  

XVIII - Constituir Grupo de Assessoramento Técnico - GAT, definindo, no ato de 

criação do GAT, suas atribuições, sua composição e seu coordenador; e 

XIX - Decidir sobre os pedidos de prorrogação dos prazos previstos nos incisos I e II do 

§ 4º do art. 2º e no caput do art. 25 da Lei nº 11.508, de 2007, protocolados a partir de 1º de junho de 

2012; e (incluído pela Resolução CZPE nº 4, de 3 de abril de 2013) 

XX - Declarar a caducidade do ato de criação da ZPE no caso de não cumprimento dos 

prazos previstos nos incisos I e II do § 4º do art. 2º e no caput do art. 25 da Lei nº 11.508, de 2007. 

(incluído pela Resolução CZPE nº 4, de 3 de abril de 2013) 

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso XVI, será ouvida a Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) nos casos de bens importados. 

 

CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

Art. 9º À Secretaria-Executiva compete: 
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I - Prestar apoio técnico e administrativo ao CZPE; 

II - Propor ao CZPE os parâmetros básicos para a avaliação técnica de projetos 

industriais; 

III - Emitir parecer conclusivo sobre as propostas de criação de ZPE e os projetos de 

instalação de empresas em ZPE e de expansão da planta inicialmente instalada, encaminhando-os ao 

CZPE; 

IV - Acompanhar a instalação e a operação das ZPEs e das empresas nelas instaladas, 

bem como avaliar o desempenho das empresas instaladas e das administradoras das ZPEs, a fim de 

assegurar o cumprimento das normas e regulamentos pertinentes e das condições estabelecidas na 

aprovação dos projetos, relatando ao CZPE; 

V - Articular-se com outros órgãos e entidades das administrações federal, estaduais e 

municipais, sempre que necessário para o desempenho de suas atribuições; 

VI - Informar e comunicar aos órgãos competentes sobre indícios de irregularidades na 

instalação e operação de ZPE e das empresas nelas instaladas; 

VII - Coordenar ações de promoção do programa de ZPE; e 

VIII - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo CZPE. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10. Ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na 

qualidade de Presidente do CZPE, incumbe: 

I - Convocar as reuniões do Conselho; 

II - Submeter à decisão do Presidente da República as propostas de criação de ZPE 

analisadas pelo Conselho, acompanhadas de parecer conclusivo; 

III - Promover a articulação com os demais Ministros de Estado não integrantes do 

CZPE, sempre que se fizer necessário; 

IV - Firmar as resoluções aprovadas pelo CZPE; 

V - Comunicar aos órgãos competentes quaisquer irregularidades constatadas pela 

Secretaria-Executiva no funcionamento das ZPE, bem como nas empresas nelas instaladas; 

VI - Constituir, por deliberação do Conselho, grupos técnicos integrados por 

representantes dos seus membros e da iniciativa privada, para exame de assuntos específicos; 

VII – Designar relator para apreciação de processos administrativos; e 

VIII - Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo CZPE. 
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Art. 11. Aos membros do Conselho incumbe: 

I - Apresentar e apreciar emendas ou substitutivos a propostas de resolução e votar as 

conclusões de relatórios ou ainda pedir vista de processos; 

II - Requerer urgência para a discussão e votação de processo ou matéria não incluída na 

pauta, assim como sua preferência nas votações ou debates; 

III - Levantar questões de ordem, aprovar as atas das reuniões e, quando for o caso, 

solicitar retificação das mesmas; e 

IV - Propor a convocação de reuniões extraordinárias. 

V – pedir vista, quando for o caso, de matéria objeto de resolução ad referendum, 

observado o prazo estabelecido no artigo 7º, inciso XVIII.” (NR) (incluído pela Resolução CZPE nº 2, 

de 25 de fevereiro de 2014) 

Art. 12. Ao Secretário-Executivo incumbe: 

I - Dirigir, orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva do 

CZPE; 

II - Secretariar as reuniões do Conselho; 

III - Adotar as medidas necessárias para a instalação de grupos técnicos que o Conselho 

resolver constituir; 

IV - Representar o CZPE, por delegação do seu Presidente, nos atos e convênios que 

celebrar com órgãos e entidades no País e no exterior; 

V - Acompanhar a execução da política de ZPE e das deliberações do Conselho; e 

VI - Exercer outras atribuições determinadas pelo Presidente do CZPE. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. O CZPE baixará as Resoluções que se fizerem necessárias à observância de 

legislação específica das ZPE, no âmbito das suas competências. 

Art. 14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 

serão solucionados pelo CZPE. 
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RESOLUÇÃO CZPE N º 2, DE 15 DE MAIO DE 2009. 

 

                       (DOU nº 93, de 19/03/2009) 

 

Estabelece procedimentos para 

apresentação de Propostas de Criação de 

Zonas de Processamento de Exportação. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, tendo em vista a competência prevista pelo inciso XI do art.2º do 

Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 2008, e a deliberação na reunião realizada em 7 de maio de 

2009, 

 

R E S O L V E: 

 

Art.1º As propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação deverão ser 

apresentadas pelos Governadores ou Prefeitos, em conjunto ou isoladamente. 

Parágrafo único. As propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação 

deverão ser acompanhadas de, ao menos, um projeto industrial elaborado em conformidade com o 

disposto na Resolução CZPE nº 5, de 28 de setembro de 2011. (incluído pela Resolução CZPE nº 3, 

de 3 de abril de 2013) 

Art. 2º Na proposta de criação de ZPE deverão constar: 

I - dados dos proponentes: 

a) identificação; 

b) CNPJ; 

c) representante legal; e 

d) informações para contato. 

II - características da área: 

a) delimitação da área total da ZPE proposta; 

b) localização e coordenadas geográficas; 

c) planta e memorial descritivo; 

d) identificação do proprietário do imóvel indicado para sediar a ZPE proposta; e   (redação 

dada pela Resolução CZPE nº 2, de 12 de dezembro de 2012) 

e) descrição do entorno da ZPE proposta. 
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III - certidão de ônus reais do imóvel indicado para sediar a ZPE proposta expedida pelo 

cartório de registro de imóveis competente, observado o seu prazo legal de validade. (redação dada 

pela Resolução CZPE nº 2, de 12 de dezembro de 2012) 

IV - demonstração da disponibilidade de infraestrutura básica para atender à demanda criada 

pela ZPE: 

a) energia disponível; 

b) saneamento básico: condições de abastecimento de água e esgoto; 

c) comunicação; 

d) serviços disponíveis, tais como transporte, postos de saúde, correios, rede bancária; e 

e) logística, ressaltando: 

1. Condições de acesso da ZPE a portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados; 

2. Deslocamento de cargas e funcionários; 

3. Custo de transporte; e 

4. Características dos portos, aeroportos e pontos de fronteiras alfandegados.  

V - relatório sobre as obras de infraestrutura a serem realizadas, incluindo cronograma das 

obras de implantação e projeto básico contendo os seguintes elementos: 

a) visão global da obra da ZPE, identificando seus elementos constitutivos; 

b) soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a minimizar 

a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos e serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais; e 

e) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentando em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

VI - comprovação da viabilidade de mobilização de recursos financeiros para cobertura dos 

custos exigidos para a implantação da ZPE. 

VII - Indicação da forma de administração da ZPE, do modelo jurídico a ser adotado, 

previsão da responsabilidade gerencial do empreendimento e participação societária. 

§ 1º A proposta constante do caput deverá ser entregue acompanhada dos seguintes 

documentos: 

I - declaração do órgão ambiental competente de que, sob o ponto de vista ambiental, a área 

escolhida pode ser utilizada para a instalação de indústrias; e 
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II - termo de compromisso, na forma de documento anexo, obrigando-se à: 

a) solicitar, em tempo hábil, Licenciamento Ambiental junto ao órgão competente; 

b) informar ao CZPE a Administradora da ZPE, no prazo de 90 dias após o ato de criação da 

ZPE, nos termos apresentados na proposta; e 

c) Administradora, não transferir o domínio ou a posse de lotes das ZPEs a qualquer título, 

exceto para empresas titulares de projetos já aprovados pelo CZPE nas condições estabelecidas na 

alínea “c” do inciso IX do § 1º do art. 1º do Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009. 

§ 2º No caso de haver previsão de uso de recursos públicos para a implantação da ZPE, a 

comprovação de que trata o inciso VI deverá ser feita por meio do orçamento anual ou plano plurianual 

do ente federativo. 

§ 3º A proposta deve ser acompanhada de estudo de viabilidade econômica que indique, ao 

menos: 

I - características econômicas da região; 

II - localização em área privilegiada para exportação; 

III - potencial de exportação; 

IV - provável perfil das indústrias que se pretende atrair para a ZPE; 

V - mercados potenciais das exportações; 

VI - capacidade de integração da ZPE com a economia local e regional; 

VII - quantificação dos efeitos econômicos regionais previstos da criação da ZPE; e 

VIII - contribuição da ZPE para a redução dos desequilíbrios regionais, para o 

fortalecimento do balanço de pagamentos, para a promoção e difusão tecnológica e para o 

desenvolvimento econômico e social do País. 

Art. 3º Para efeito de comprovação da disponibilidade da área destinada a sediar a ZPE, a 

certidão de que trata o inciso III, § 1º, do artigo 2º deve consignar como proprietário do imóvel o 

proponente ou a empresa administradora da ZPE. (incluído pela Resolução CZPE nº 2, de 12 de 

dezembro de 2012) 

Art. 4º Na hipótese da ZPE ser administrada por empresa sob controle de capital privado, 

o proponente deverá promover o devido processo seletivo de caráter público. (incluído pela 

Resolução CZPE nº 2, de 12 de dezembro de 2012) 

Parágrafo único. O processo seletivo mencionado no caput deverá ser realizado 

previamente à criação da ZPE no caso da empresa administradora ser proprietária do imóvel 

indicado para sediar a ZPE. (incluído pela Resolução CZPE nº 2, de 12 de dezembro de 2012) 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 6º Fica revogada a Resolução CZPE nº 3, de 21 de dezembro de 1988, sem prejuízo do 

estabelecido no art. 25 da Lei nº 11.508, de 30 de julho de 2007. 

MIGUEL JORGE 

Presidente do Conselho 
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ANEXO 

(CABEÇALHO OFICIAL DO GOVERNO PROPONENTE) 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

O ……………………………………............................................................... representado(s) 

                                                 (Estado ou Município)  

pelo …….……………………………………................................ perante o Conselho Nacional das  

(Governador ou Prefeito) 

Zonas de Processamento de Exportação - CZPE, tendo em vista a criação da Zona de Processamento de 

Exportação de ……………………………… e o disposto no art. 1º, inciso IX, alínea a, b e c, do 

Decreto nº 6.814, de 06 de abril de 2009, compromete-se a: 

a) Solicitar, em tempo hábil, o Licenciamento Ambiental junto ao......................................................; 

                                                                                                                       (órgão competente) 

b) Informar ao CZPE, no prazo máximo de noventa dias após o ato de criação da ZPE, a 

Administradora da ZPE que, nessa condição, prestará serviços a empresas que nela vierem a se instalar 

e dará apoio e auxílio às autoridades aduaneiras; 

c) Não permitir a transferência, a qualquer título, do domínio ou da posse de lotes que integrarão a 

Zona de Processamento de Exportação, pela respectiva Administradora, exceto às empresas titulares de 

projetos já aprovados pelo CZPE, mediante escritura que contenha cláusula resolutória nas hipóteses 

de: 

1. Descumprimento do prazo máximo de noventa dias para o início das obras de instalação do 

estabelecimento industrial; 

2. Descumprimento do prazo previsto para o término das obras de instalação do estabelecimento 

industrial; 

3. Cessão de direitos sobre o imóvel ou sobre o projeto, salvo quando expressamente autorizada pelo 

CZPE. 

 

Atenciosamente, 
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RESOLUÇÃO CZPE Nº 4, DE 01 DE SETEMBRO DE 2009. 

 

                                                                                                                     (DOU nº 171, de 08/09/2009) 

     Cria o Grupo de Assessoramento Técnico - GAT do CZPE. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, tendo em vista o disposto no inciso XVIII do art. 8º do Regimento Interno 

do CZPE, aprovado na Resolução CZPE nº 001, resolve: 

Art. 1º Criar o Grupo de Assessoramento Técnico - GAT do CZPE, que será composto 

por representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da 

Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Integração Nacional, 

Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República. 

§ 1° Os Órgãos de que trata o caput deste artigo deverão indicar, formalmente, à 

Secretaria Executiva do CZPE, seu representante titular e respectivo suplente. 

§ 2° O Secretário Executivo do CZPE poderá convidar para participar das reuniões 

outros representantes de órgãos ou entidades, de direito público ou privado, interessados nas medidas 

que se encontram sob avaliação. 

Art. 2º O Secretário Executivo do CZPE ou, na sua ausência, seu suplente, coordenará as 

reuniões do GAT, que serão realizadas previamente a cada reunião do CZPE. 

Art. 3° Compete ao GAT analisar, discutir e recomendar ao CZPE o encaminhamento 

dos assuntos constantes das pautas das reuniões do CZPE. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MIGUEL JORGE 

Presidente do Conselho  
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RESOLUÇÃO CZPE N º 5, DE 1º DE SETEMBRO DE 2009. 

 

                                                                                                                       (DOU nº 171, de 8/9/2009)  

Dispõe sobre as atribuições e responsabilidades das 

Administradoras das Zonas de Processamento de 

Exportação. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, tendo em vista a competência prevista pelo inciso X, do art. 2 º do 

Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 2008,  

RESOLVE: 

Art. 1º A Administradora da Zona de Processamento de Exportaç ão - ZPE é a pessoa 

jurídica criada com a função específica de implantar e administrar a ZPE e, nessa condição, prestar 

serviços às empresas que ali se instalarem e auxiliar as autoridades aduaneiras. 

§ 1º Constarão da proposta de criação da ZPE a forma de administração, o modelo 

jurídico a ser adotado pela administradora, a previsão da responsabilidade gerencial do 

empreendimento e a participação societária . Qualquer alteração com respeito a essas características 

estará sujeita à nova deliberação do C onselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 

- CZPE. 

§ 2º A Administradora será constituída por capital público, privado ou misto. As 

cópias de seus documentos constitutivos deverão ser encaminhadas ao CZPE, em até 90 dias após a 

publicação do ato de criação da ZPE. 

Art. 2º São atribuições e responsabilidades da Administradora da ZP E: 

I - manter articulação com os diversos órgãos públicos nas esferas Municipal, Estadual 

e Federal, em especial com a Secretaria-Executiva do CZPE; 

  II - comunicar aos órgãos competentes quaisquer irr egularidades constatadas na ZPE;  

III - iniciar as obras de implementação da estrutura da ZPE no prazo de 48 meses 

contado da publicação do ato de criação da ZPE; (redação dada pela Resolução CZPE nº 8, de 17 de 

dezembro de 2013) 

IV - concluir as obras de implementação da estrutura da ZPE, no prazo de 12 meses, 

contado da data prevista para sua conclusão, constante do cronograma da proposta de criação;  
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V - prover, sem custos para a administração pública, as instalações, a estrutura e 

equipamentos necessários para a realização das atividades de fiscalização, vigilância e controles 

aduaneiros, de interesse da segurança nacional, fitossanitários e ambientais; 

VI - submeter, no prazo de 90 dias após sua constituição, projeto referent e às 

determinações do CZPE e d a Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre: 

a) fechamento da área; 

b) sistema de vigilância e segurança a ser adot ado pela Administradora; 

c) instalações e equipamentos adequados ao controle e administração aduaneiros; 

d) vias de acesso a ZPE; e 

e) fluxo de mercadorias, veículos e pessoas. 

VII - Manifestar-se acerca dos empreendimentos que pleiteiam instalação na  ZPE, nos 

termos do § 1 º do art. 5º do Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009 ; 

VIII - Supervisionar e garantir a qualidade d os serviços de infra -estrutura básica; IX - 

manter a limpeza das áreas comuns da ZPE, assim como das vias de acesso; 

IX - manter a limpeza das áreas comuns da ZPE, assim como das vias de acesso; 

X - administrar os lotes da ZPE; 

XI - observar as normas relativas à preservação do meio ambiente, instruindo as 

empresas a fazerem o mesmo; 

XII - atuar como depositária das mercadorias sob controle aduaneiro que receber na 

área da ZPE, até a entrega definitiva à e mpresa ali instalada; 

XIII - atuar em conjunto com as empresas e agências governamentais para a promoção 

das oportunidades econômicas da ZPE; 

XIV - observar e zelar pela aplicação das normas e diretrizes relativas à ZPE; 

XV - transferir o domínio ou a p osse de lotes da ZPE somente para empresas titulares 

de projetos já aprovados pelo CZPE;  

XVI - apresentar documento firmado pelo representante legal da Administradora, 

quando um projeto de instalação de empresa for submetido à apreciação do CZPE, manife stando a 

aceitação do empreendimento; e 

XVII - encaminhar, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, à Secretaria 

Executiva do CZPE: (incluído pela Resolução CZPE nº 2, de 3 de abril de 2013) 

a) formulário de atualização cadastral devidamente preenchido na forma do Anexo 

desta Resolução; (incluído pela Resolução CZPE nº 2, de 3 de abril de 2013) 

b) fotos atualizadas, em meio magnético, enquanto estiver em curso as obras de 

implantação da ZPE. (incluído pela Resolução CZPE nº 2, de 3 de abril de 2013) 
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Parágrafo único.  Para efeito do disposto nos incisos V e VI, será  observada a 

Instrução Normativa RFB nº 952, de 2 de julho de 2009. 

Art. 3º A Administradora deverá comunicar à Secretaria-Executiva do CZPE, em até 15 dias, 

contados a partir dos prazos prescritos nos incisos III e IV do Art. 2º desta Resolução, o início e 

conclusão das obras de implantação da ZPE para possibilitar a vistoria no local. 

§ 1º O início das obras de implantação das ZPEs será comprovado pela Secretaria 

Executiva do CZPE, depois de efetivada a vistoria na área, que será realizada após a apresentação 

dos seguintes documentos: 

a) cópia do Projeto de Engenharia, aprovado pelo órgão competente da administração 

regional, para a construção da ZPE, o qual deverá estar em conformidade com a Instrução Normativa 

RFB nº 952, de 2 de julho de 2009 ; 

b) cronograma físico-financeiro definitivo de execução da obra; e 

c) comprovação de execução de no mínimo 10% do cronograma físico-financeiro 

apresentado. 

§ 2º Para ser atestada a conclusão da obra, a Administradora da ZPE comunicará o 

fato à Secretaria-Executiva do CZPE, a qual realizará vistorias no local para comprovação. 

§ 3º No cronograma físico-financeiro citado no item “b” do § 1º, elaborado a partir 

do cronograma constante da proposta de criação da ZPE, deverão ser especificadas as etapas e datas 

definitivas para a execuç ão das obras na ZPE e será adotado como referência para determinar o 

prazo final para conclusão das obras de implantação. 

Art. 4º Fica revogada a Resolução CZPE n º 14, de 28 de setembro de 1993. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

MIGUEL JORGE 

Presidente do Conselho  
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ANEXO 

Formulário para Atualização Cadastral 

Denominação da ZPE:__________________________________________________________ 

Município/Estado:______________________________________________________________ 

Empresa Administradora: _______________________________________________________ 

Local e data:___________________________________________________________________ 

 

I – Atos Constitutivos da Empresa Administradora 

a) A Empresa Administradora foi constituída? 

 Sim              Não  

b) Houve alteração no estatuto/contrato social da Empresa Administradora desde a última 

atualização cadastral? 

        Sim              Não  

c) Modelo adotado pela Empresa Administradora: 

   Empresa Pública     Empresa Privada            Sociedade de Economia Mista 

d) Cópias dos documentos encaminhados à SE/CZPE: 

(   ) Lei autorizativa  

(   ) Estatuto/Contrato Social  

(   ) Alteração do Estatuto/Contrato Social 

(   ) Registro na Junta Comercial 

(   ) CNPJ 

(   ) Outros 

II – Licenciamentos da ZPE 

a) Licença Ambiental Prévia Expedida? 

 Sim              Não  

b) Licença Ambiental de Instalação Expedida? 

 Sim              Não  

c) Licença Ambiental de Operação Expedida? 

 Sim              Não  

III – Alfandegamento da ZPE 

a) Houve manifestação da RFB quanto ao projeto preliminar de alfandegamento? 

 Sim              Não  

b) RFB expediu ato de alfandegamento? 

 Sim              Não  

IV – Obras de Implantação da ZPE: 

a) Situação das obras:  
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      Em andamento  

      Concluídas 

      Paralisadas em razão de 

__________________________________________________________________  

b) Cronograma físico-financeiro: 

      Execução adiantada      execução em dia                  execução atrasada em ______.dias   

c) Investimentos realizados (acumulado até o mês em curso)  – 

R$ _________________________ 

 

V – Atração de Investimentos 

a) Potenciais investidores contatados: 

Nome da Empresa Setor/Produto Origem (País) 

   

   

   

   

b) Investidores que solicitaram instalação: 

Nome da Empresa Setor/Produto Origem (País) 

   

   

   

   

 

VI – Situação dos projetos industriais autorizados pelo CZPE: 

a) Indústrias em instalação/expansão: 

Empresa Situação das Obras (em 

andamento, concluídas, 

paralisadas) 

Empregos Diretos Estimativa de 

Empregos 

Indiretos 
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b) Indústrias em operação: 

Empresa Empregos 

Diretos 

Estimativa de 

Empregos 

Indiretos 

Massa Salarial 

Mensal 

Grau de Utilização 

da Capacidade 

Instalada  

     

     

     

     

 

VII – Outras informações 

 

 

 

 

 

VIII- Responsável pelas Informações:  

Nome: Assinatura: 

Cargo/Função:  

e-mail:  Telefone: 

 

Observações: 

Este formulário, e quando for o caso os respectivos documentos comprobatórios, deverão ser 

encaminhados, até o último dia útil dos meses de janeiro e de julho, à sede da Secretaria Executiva 

do CZPE na Esplanada dos Ministérios, Bloco "J", Sala 100, Brasília, DF, CEP:70053-900 ou pelo 

e-mail institucional seczpe@mdic.gov.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seczpe@mdic.gov.br


 

60 

 

RESOLUÇÃO CZPE Nº 1, DE 26 DE MAIO DE 2010. 

 

              (DOU nº 103, de 1º 6/06/ 2010) 

Estabelece a Orientação Superior da Política das 

Zonas de Processamento de Exportação. 

 

 

  O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 

11.508, de 20 de julho de 2007, e o inciso III do art. 2º do Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 

2008, 

RESOLVE: 

Art. 1º A Orientação Superior da Política das Zonas de Processamento de Exportação é o 

instrumento pelo qual o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) 

expressa as diretrizes do programa das ZPEs, segundo as quais, os agentes envolvidos nesse regime 

aduaneiro especial devem balizar suas ações. 

Art. 2º A implantação de zonas de processamento de exportação visa obter a redução de 

desequilíbrios regionais, o incremento das exportações e da geração de emprego na região, o 

desenvolvimento econômico e sócio-ambiental e a difusão tecnológica. 

Art. 3º As ZPEs deverão atender às prioridades governamentais para os diversos setores da 

indústria nacional, em especial a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). 

Art. 4º As ZPEs deverão ser criadas em áreas localizadas em regiões menos desenvolvidas.  

Parágrafo único. Para efeitos da política das ZPEs, serão consideradas regiões menos 

desenvolvidas: 

 I - todos os municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como os 

municípios dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo pertencentes à área de atuação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE; 

  II – os municípios das regiões Sul e Sudeste localizados em microrregião pertencente aos 

Grupos 4 - Sub-Região de Baixa Renda, 3 – Sub-Região Estagnada ou 2 – Sub-Região Dinâmica, 

conforme tipologia estabelecida pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, 

constante do Anexo II do Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007; 

 III – os municípios das regiões Sul e Sudeste, exceto as capitais dos Estados dessas duas 

regiões, quando a participação do valor adicionado bruto da indústria do município no valor 

adicionado bruto total do município for inferior à participação do valor adicionado bruto da 
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indústria brasileira no valor adicionado bruto do País, conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE);  

IV - os municípios que apresentam déficit na balança comercial, exceto as capitais dos 

Estados da Região Sul e Sudeste. (incluído pela Resolução CZPE nº 6, de 28 de setembro de 2011) 

Art. 5º A autorização para a criação de ZPE deverá estar norteada pelas seguintes diretrizes: 

I - contribuir para o desenvolvimento local, possibilitando a redução de desequilíbrios 

regionais; 

II - aproveitar o potencial exportador da região e aumentar o valor agregado das exportações 

brasileiras; 

III - priorizar propostas de criação de ZPE localizada em área geográfica privilegiada para a 

exportação; e 

IV – utilizar de forma racional os recursos naturais. 

Parágrafo único. Para efeitos da aplicação desta resolução, considera-se “área geográfica 

privilegiada para a exportação” aquela com disponibilidade de insumos (matérias-primas, partes, 

peças ou componentes), que ofereça condições para a produção dos bens e serviços, mão-de-obra 

capacitada ou possibilidade de capacitá-la e que disponha de canais de escoamento eficientes para a 

entrada de insumos e envio dos produtos elaborados para o exterior. 

Art. 6º A criação de uma ZPE não deve impactar negativamente aquelas já estabelecidas. 

Art. 7º Estados e Municípios deverão, preferencialmente, atuar em conjunto para a 

implantação de ZPEs. 

Art. 8º A autorização para a instalação de empresas em ZPE deverá estar norteada pelas 

seguintes diretrizes: 

I - contribuir para agregar valor aos bens produzidos na região e aumentar a competitividade 

desses produtos;  

II - contribuir para a difusão tecnológica;  

III - evitar a desmobilização dos setores ou arranjos produtivos locais já consolidados; 

IV - minimizar eventuais impactos negativos à indústria nacional; e  

V – evitar o estrangulamento da infraestrutura urbana de transportes, água, saneamento e 

eletricidade; e 

VI - diversificar a pauta das exportações e os parceiros comerciais brasileiros. 

 § 1o Aplicam-se às empresas autorizadas a se instalar em Zona de Processamento de 

Exportação as mesmas disposições legais e regulamentares aplicáveis às demais empresas nacionais 

localizadas fora de ZPE, ressalvadas as disposições previstas na Lei no 11.508, de 2007.  

§ 2o Todos os bens comercializados no Brasil por empresa autorizada a se instalar em Zona 

de Processamento de Exportação, sejam insumos ou produtos finais, quando sujeitos à 
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regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes 

em vigor, observando-se o tratamento administrativo previsto no artigo 12 da Lei no 11.508, de 

2007.  

§ 3o Fica assegurado o acesso dos servidores públicos no exercício das respectivas funções de 

fiscalização e controle às empresas autorizadas a se instalar em Zona de Processamento de 

Exportação, observada a precedência da autoridade aduaneira sobre as demais que ali exerçam suas 

atribuições.” (incluído pela Resolução CZPE nº 7, de 17 de dezembro de 2013) 

Art. 9º As administradoras das ZPEs e as empresas nelas instaladas deverão tomar medidas 

com vistas à integração das ZPEs com os sistemas produtivos locais. 

Art. 10. Os proponentes e as administradoras das ZPEs envidarão esforços no sentido de 

viabilizar a capacitação técnica e profissional necessária ao atendimento das necessidades das ZPEs. 

 

Art. 10-A. As propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação deverão ser 

acompanhadas de, ao menos, um projeto industrial elaborado em conformidade com o disposto na 

Resolução CZPE nº 5, de 28 de setembro de 2011. (incluído pela Resolução CZPE nº 3, de 3 de 

abril de 2013) 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MIGUEL JORGE 

Presidente do Conselho  
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RESOLUÇÃO CZPE Nº 8, DE 28 DE JUNHO DE 2010. 

                                                                          (DOU nº 122, de 29/06/2010) 

Estabelece o procedimento para declarar a 

caducidade de ato que cria Zona de Processamento 

de Exportações. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, tendo em vista a competência prevista pelo inciso IV, do art. 4º do 

Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 2008,  

RESOLVE: 

Art. 1º O ato de criação de Zona de Processamento de Exportação - ZPE caducará, 

conforme previsto no § 4º do art. 2° da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007: 

I – se, no prazo de 48 (quarenta e oito)  meses, contado da publicação do decreto que 

criar a ZPE, a Administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, as obras de implantação, de 

acordo com o cronograma previsto na proposta de criação; ou (redação dada pela Resolução CZPE 

nº 8, de 17 de dezembro de 2013); e 

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. 

Parágrafo único. O ato de criação de ZPE já autorizada até 13 de outubro de 1994 

caducará se, até 31 de dezembro de 2015, a administradora da ZPE não tiver iniciado, sem motivo 

justificado, as obras de implantação. (redação dada pela Resolução CZPE nº 4, de 3 de abril de 

2013) 

Art. 2º Compete à Secretaria Executiva do CZPE acompanhar a instalação e a 

operação das ZPE e das empresas nelas instaladas e avaliar seu desempenho, a fim de assegurar o 

cumprimento das normas e regulamentos pertinentes e das condições estabelecidas na aprovação 

dos projetos, relatando ao CZPE. 

Art. 3º A Secretaria Executiva do CZPE é competente para atestar o início e 

conclusão das obras de instalação das Zonas de Processamento de Exportação para efeitos do art. 1º 

desta Resolução e dos incisos I e II do § 4º do art. 2° da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007 e 

considerando o disposto no inciso IV do art. 4º do Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 2008. 

Art. 4º A Administradora da ZPE enviará à Secretaria Executiva do CZPE 

documentos que comprovem o início ou conclusão das obras de instalação em até 15 dias após os 

prazos estabelecidos no art. 1º desta Resolução. 
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Art. 5º O início das obras de implantação da ZPE será atestado pela Secretaria 

Executiva, mediante vistoria no local, após a apresentação dos seguintes documentos pela 

Administradora da ZPE, no prazo estabelecido no art. 4º: 

I – cópia do Projeto de Engenharia, aprovado pelo órgão competente da 

administração regional, para a construção da ZPE, o qual deverá estar em conformidade com a 

Instrução Normativa da RFB nº 952, de 2 de julho de 2009; 

II – cronograma físico-financeiro definitivo de execução da obra; e  

III – relatório comprovando a execução de no mínimo 10% do cronograma físico-

financeiro apresentado. 

Parágrafo único. No cronograma físico-financeiro citado no inciso II, elaborado a 

partir do cronograma constante da proposta de criação da ZPE, deverão ser especificadas as etapas e 

datas definitivas para a execução das obras na ZPE e será adotado como referência para determinar 

o prazo final para conclusão das obras de implantação. 

Art. 6º A conclusão das obras de instalação da ZPE será atestada por vistoria na área, 

realizada após a Administradora enviar relatório à Secretaria Executiva do CZPE comprovando a 

conclusão do projeto de engenharia conforme as datas estabelecidas no cronograma físico-

financeiro. 

Art. 7º Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para comprovar o 

início ou conclusão das obras, a Secretaria Executiva do CZPE solicitará à Administradora, até 10 

dias do recebimento desses documentos, informações adicionais. 

§1º As informações adicionais deverão ser apresentadas no prazo de 10 dias contados 

da solicitação. 

§2º As comunicações feitas à Administradora pela Secretaria Executiva do CZPE 

serão efetuadas com cópia para o Proponente. 

Art. 8º A Secretaria Executiva do CZPE terá o prazo de 30 dias, contados a partir do 

recebimento da documentação completa exigida, para atestar o início ou conclusão das obras de 

implantação da ZPE, desde que cumpridos os requisitos legais. 

Art. 9º No caso do não cumprimento dos requisitos legais para a instalação da ZPE, a 

Secretaria Executiva do CZPE notificará o Proponente e a Administradora a ocorrência das 

seguintes hipóteses: 

I – não apresentação dos documentos comprovando início ou conclusão das obras no 

prazo determinado; 

II – insuficiência de informações sobre o início ou conclusão das obras de instalação 

da ZPE; e 
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III – disparidade entre as informações apresentadas pela Administradora e o atestado 

pela vistoria. 

§1º Realizada a notificação, a administradora terá 15 dias para apresentar pedido de 

reconsideração à Secretaria Executiva do CZPE. 

§2º A Secretaria Executiva do CZPE se manifestará sobre o pedido de 

reconsideração em 15 dias, a partir da data do seu recebimento. 

§3º Permanecendo o descumprimento dos requisitos legais, a Secretaria Executiva do 

CZPE encaminhará ao Conselho, em caráter terminativo, a caducidade da ZPE. 

Art. 10º O CZPE decidirá sobre a caducidade do ato de criação da ZPE, podendo 

emitir ato declaratório por Resolução para efeito dos incisos I e II, do § 4º do art. 2°, da Lei nº 

11.508, de 20 de julho de 2007. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

MIGUEL JORGE 

Presidente do Conselho  
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RESOLUÇÃO CZPE Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011. 

                             (DOU nº 189, de 30/09/2011) 

 

Estabelece os requisitos, parâmetros básicos e 

roteiro para apresentação e avaliação técnica de 

projetos industriais nas Zonas de Processamento de 

Exportação - ZPE. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, conforme deliberado na reunião realizada em 28 de setembro de 2011, e 

tendo em vista as competências previstas no inciso II do artigo 3º da Lei nº 11.508, de 20 de julho 

de 2007, com redação alterada pela Lei no 11.732, de 30 de junho de 2008, nos incisos II e XII do 

artigo 2o do Decreto no 6.634, de 05 de novembro de 2008, e nos incisos IV e XII do artigo 8o da 

Resolução CZPE nº 01, de 15 de maio de 2009, e considerando a necessidade de implantação e de 

desenvolvimento das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE, bem como de seu alinhamento 

com as políticas  industriais,  de  comércio  exterior,  de  comércio  e  serviços,  e  de  inovação  do 

Governo Federal, 

RESOLVE: 

Capítulo I – Disposições Introdutórias 

Art. 1º A apresentação e avaliação técnica de projetos industriais nas Zonas de 

Processamento de Exportação – ZPE realizar-se-á com base nos requisitos, parâmetros básicos e 

roteiros estabelecidos pela presente Resolução. 

Art. 2º Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação – SE/CZPE emitir parecer conclusivo sobre os projetos de instalação 

de empresas em ZPE, e de expansão da planta inicialmente instalada, encaminhando-o ao CZPE; 

sendo possível a solicitação, a outros órgãos, de eventuais contribuições para elaboração do referido 

parecer. 

§ 1° O pleito para instalação de projeto industrial na ZPE será preliminarmente 

examinado pela SE/CZPE com o objetivo de verificar se o mesmo encontra-se devidamente 

instruído nos termos do artigo 4o desta Resolução.  Caso o contrário, serão solicitadas informações 

complementares para a empresa pleiteante. 

§ 2º A avaliação técnica do projeto industrial na ZPE deverá ser iniciada tão logo o 

pleito seja considerado devidamente instruído pela SE/CZPE. 

§ 3º A decisão da SE/CZPE acerca da instrução do pleito deverá ser comunicada à 

empresa pleiteante. 
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            Art. 3º A aprovação dos projetos industriais nas ZPE compete ao Conselho Nacional 

das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE com base em Parecer da SE/CZPE. 

§1° O ato do CZPE que autorizar a instalação de empresa em ZPE relacionará os 

produtos a serem fabricados de acordo com a sua classificação da Nomenclatura Comum do 

Mercosul – NCM, bem como mencionará o prazo pelo qual serão assegurados os benefícios do 

regime ao projeto industrial aprovado, observado o disposto no artigo 8o  da Lei no 11.508, de 20 

de julho de 2007, com redação alterada pela Lei nº 11.732, de 30 de junho de 2008. (alterado pela 

Resolução CZPE nº 4, de29 de maio de 2014) 

§ 2º O referido ato somente será publicado quando a empresa pleiteante apresentar à 

SE/CZPE, no prazo de 90 dias após a aprovação do projeto industrial pelo CZPE, o Número de 

Identificação do Registro de Empresa (NIRE) e o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ)”. (incluído pela Resolução CZPE nº 4, de29 de maio de 2014) 

§ 3º No caso da não apresentação da documentação no prazo de que trata o parágrafo 

anterior, a autorização para instalação de empresa em ZPE será automaticamente anulada. (incluído 

pela Resolução CZPE nº 4, de29 de maio de 2014) 

Capítulo II – Dos Requisitos das Empresas Pleiteantes 

Art. 4° Para fins da análise de projetos industriais nas ZPE, as empresas pleiteantes 

deverão cumprir os seguintes requisitos: 

I - apresentação à SE/CZPE de projetos industriais nos termos do Anexo desta 

Resolução, incluindo cronograma físico-financeiro de implantação do referido 

projeto; 

II - ausência de filiais no País, bem como de participação em outra pessoa jurídica 

localizada fora de ZPE; 

III - aprovação quanto à implantação do projeto industrial pretendido por parte da 

empresa administradora da ZPE na qual se deseja a instalação; e 

IV - licença ambiental prévia expedida pelo órgão público competente. 

§ 1º O cronograma de que trata o inciso I do artigo 4o da presente Resolução deverá 

contemplar, dentre outras, as datas previstas para início e término das obras físicas de implantação, 

da fase pré-operacional do empreendimento, e da fase operacional do projeto. 

§ 2º A aprovação de que trata o inciso III do artigo 4º da presente Resolução deverá 

estar acompanhada de Termo de Conhecimento por parte de, ao menos, um dos proponentes da ZPE 

na qual a empresa pleiteante deseja se instalar. 

§3º A aprovação de que trata o inciso III e o Termo de Conhecimento de que trata o 

§2º serão dispensados quando o projeto industrial acompanhar a proposta de criação da ZPE. 

(incluído pela Resolução CZPE nº 3, de 3 de abril de 2013) 
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Capítulo III – Dos Parâmetros Básicos de Avaliação 

Art. 5º A avaliação   dos   projetos   industriais   considerará   as   características 

operacionais apresentadas e deverá ter por base os seguintes parâmetros básicos: 

I- orientação do empreendimento para o mercado externo; 

II- contribuição do projeto para o desenvolvimento regional, e para a difusão 

tecnológica no País; 

III - adequação do empreendimento aos serviços e à infraestrutura local disponível; e 

IV - análise de viabilidade econômico-financeira. 

Parágrafo único. A existência dos parâmetros básicos mencionados neste artigo não 

constitui impeditivo à adoção de outros critérios de avaliação, conforme a especificidade do projeto 

apresentado. 

Capítulo IV – Disposições Finais 

Art. 6º No processo de avaliação dos projetos industriais nas ZPE, a recomendação 

técnica não considerará os parâmetros definidos nesta Resolução de forma isolada ou parcial. 

Art.7º O processo de avaliação previsto nesta Resolução poderá considerar a natureza 

da atividade pretendida e o porte da empresa a ser instalada em ZPE. 

Art. 8º Aplicam-se às empresas autorizadas a operar em ZPE as mesmas disposições 

legais e regulamentares aplicáveis às  demais  empresas  nacionais,  ressalvadas  as  disposições 

previstas na Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007 e nas suas alterações. 

Art. 9º A concessão dos benefícios do regime de ZPE depende da aprovação do 

projeto industrial pelo CZPE e do cumprimento das demais exigências previstas na Lei no 11.508, 

de 20 de julho de 2007, e nas suas alterações. 

Art. 10º Os projetos industriais para instalação em ZPE deverão ser endereçados à 

Secretaria Executiva do Conselho Nacional das  Zonas  de  Processamento  de  Exportação  – 

SE/CZPE, e apresentados junto ao Protocolo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – MDIC (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala T-10, Térreo, CEP: 70053-

900, Brasília-DF). 

Art. 11º Os casos omissos desta Resolução serão apreciados pelo CZPE. 

Art. 12° Fica revogada a Resolução CZPE nº 3, de 15 de maio de 2009. 

Art. 13º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

FERNANDO DAMATA PIMENTEL 

Presidente do Conselho 
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ANEXO 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS NAS ZPE 

 

Art.1º O  roteiro  para  apresentação  de  projetos  industriais  nas  ZPE  abrange 

informações sobre: 

I – dados gerais da empresa pleiteante; 

II – características operacionais do projeto industrial; 

III – orientação do empreendimento para o mercado externo; 

IV- contribuição do projeto para o desenvolvimento regional e a difusão 

tecnológica no País; 

V - adequação do empreendimento aos serviços e à infraestrutura local disponível; 

e 

VI – análise de viabilidade econômico-financeira do projeto industrial 

apresentado. 

§ 1º O  roteiro  a  ser  apreciado  pela  SE/CZPE  deverá  estar  acompanhado  de 

cronograma físico-financeiro de implantação do referido projeto, o qual contemplará, dentre 

outras, informações acerca da data prevista para início e término das obras físicas de implantação, 

da fase pré-operacional do empreendimento, e da fase operacional do projeto. 

§ 2º A exigência do presente roteiro não constitui impeditivo à apresentação, por 

parte da empresa pleiteante, de outras informações complementares relevantes para avaliação de 

seu projeto industrial.   

Capítulo I 

Dados Gerais da Empresa Pleiteante 

Art. 2º As informações da  empresa  pleiteante  deverão  contemplar  os  seguintes 

I - nome empresarial; 

II - forma jurídica pretendida;  

III - sede e foro; 

IV - objeto social;  

V - capital social; 

VI composição do capital social realizado ou previsto; VII - setores de atuação e 

principais produtos/marcas; 

VIII - nome e CPF das pessoas físicas que terão participação no projeto; e 

IX -  nome e informações de contato das pessoas responsáveis pela elaboração e 

pela apresentação do projeto industrial à apreciação da SE/CZPE. 
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§ 1º Na hipótese de pessoa jurídica já constituída no País, para fins de instalação em 

ZPE, deverão ser encaminhadas à SE/CZPE cópia dos atos constitutivos da empresa. 

2º A designação das pessoas mencionadas no inciso IX deste artigo deverá estar 

acompanhada dos respectivos instrumentos de nomeação, devidamente registrados. 

 

Capítulo II 

Das Características Operacionais do Projeto Industrial 

 

Art. 3º Para fins de exame das características operacionais do projeto industrial, a 

empresa pleiteante deverá apresentar as seguintes informações: 

I – relação dos produtos a serem fabricados de acordo com a sua classificação na 

Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM; 

II – capacidade de produção pretendida, nível de produção e de eventuais estoques 

estimados pelo projeto, por linha de produto; 

III – descrição sucinta do processo produtivo adotado por linha de produto; 

IV – insumos básicos a serem utilizados por linha de produto, seus respectivos 

coeficientes técnicos de rendimento, suas quantidades e suas estimativas de perda; 

V – coprodutos, sobras e aparas com possível destinação comercial a serem geradas 

pelo processo produtivo empregado; e 

VI – indicação da origem, nacional ou estrangeira, dos equipamentos, máquinas, 

aparelhos  e  instrumentos,  novos  ou  usados,  e  de  matérias-primas,  produtos  intermediários  e 

materiais de embalagem necessários à instalação industrial ou destinados a integrar os processos 

produtivos ora pretendidos. 

§ 1º As características operacionais mencionadas no inciso IV deste artigo deverão 

ser apresentadas por meio de laudo técnico independente. 

§ 2º A lista dos produtos que trata o inciso VI deste artigo deverá contemplar ainda 

a quantidade e o valor estimado para a aquisição de tais itens. 

 

Capítulo III 

Da Orientação do Empreendimento para o Mercado Externo 

 

Art. 4º As informações a serem apresentadas pela empresa pleiteante deverão 

contemplar os seguintes itens: 

I - análise entre a produção pretendida, por linha de produto, e as estimativas 

mundiais e nacionais da demanda e da oferta do bem a ser produzido; 
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II - indicação dos principais concorrentes nacionais e estrangeiros e seus 

percentuais de participação de venda nos mercados pretendidos; 

III - indicação dos principais mercados consumidores do produto do projeto 

industrial e as principais empresas compradoras estrangeiras; 

IV - adequação dos mercados potenciais para a produção exportável a ser realizada 

ante o potencial importador dos principais mercados consumidores do mesmo produto; 

V - grau de concorrência das vendas externas projetadas com as exportações 

brasileiras já realizadas para os mercados selecionados, por parte de empresas instaladas fora de 

ZPE; e 

VI - existência de eventual relacionamento comercial entre a empresa exportadora e 

aquelas importadoras. 

Parágrafo único.  Na hipótese de utilização de mecanismos preferenciais de 

comércio para a realização das referidas exportações, serão consultados os órgãos governamentais 

competentes para fins de confirmação das exigências previstas para utilização de tais benefícios. 

 

Capítulo IV 

Contribuição do Projeto Apresentado para o Desenvolvimento Regional e a Difusão 

Tecnológica no País 

Seção I 

Contribuição para o desenvolvimento regional 

 

Art. 5º As informações  a  serem  apresentadas  pela  empresa  pleiteante  deverão 

observar os seguintes tópicos: 

I - contribuição do empreendimento para o crescimento econômico regional e para 

o aumento do seu nível de emprego e renda; 

II - contribuição do projeto apresentado para o aproveitamento das vocações 

regionais de produção e de exportação; 

III - possibilidade de desenvolvimento de parcerias com fornecedores locais para o 

adensamento da cadeia produtiva, indicando o nome das empresas; 

IV - especificação do perfil de qualificação dos recursos humanos (qualificado, 

semiqualificado, não qualificado e aprendiz), e da quantidade de trabalhadores nacionais e 

estrangeiros a serem contratados, indicando o aproveitamento da mão-de-obra local disponível; 

V - ações de qualificação e aperfeiçoamento da mão-de-obra contratada, ante os 

requisitos específicos da atividade pretendida; e 
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VI - possibilidade de adoção de ações sociais para a melhoria da qualidade de vida 

da população local. 

Parágrafo único. A especificação de que trata o inciso IV deste artigo deverá 

detalhar o perfil da mão-de-obra utilizada   na   fase   pré-operacional   e   na   etapa   operacional   

do empreendimento. 

Seção II 

Contribuição para a difusão tecnológica 

 

Art. 6º Para fins  da  presente  análise,  a  empresa  pleiteante  deverá  informar  os 

seguintes itens: 

I - avaliação acerca do estado da tecnologia de produção e das principais inovações 

de produtos ou de processos projetadas para o empreendimento sob análise vis-à-vis outras 

tecnologias pertinentes já utilizadas pelo País; 

II - possibilidade da realização de parcerias com instituições ou empresas nacionais 

ou estrangeiras para aprimoramento, desenvolvimento, ou transferência de novas tecnologias; 

III - conhecimento dos mecanismos de apoio à inovação já disponibilizados pelo 

Governo brasileiro; 

IV - compatibilidade entre as tecnologias pretendidas e aquelas consideradas como 

prioritárias para o desenvolvimento e competitividade do País; e 

V - perspectivas de instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento, e inovação 

no País. 

Capítulo V 

Adequação do Empreendimento aos Serviços e à Infraestrutura Local Disponível 

 

Art. 7º As informações a serem apresentadas pela empresa pleiteante deverão 

incluir:  

I - comprovação, junto aos órgãos competentes, da disponibilidade local de oferta 

de energia, de água e esgotos, de telecomunicações, dentre outros, para atender as necessidades 

especificadas no projeto em análise; 

II - breve descrição dos serviços locais de transporte, hospitais, escolas e redes 

bancárias, apontando a eventual necessidade de melhoria na oferta desses serviços como 

consequência da implantação da empresa; 

III - aproveitamento da infraestrutura logística local para o escoamento da produção 

projetada; e 
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IV - incremento estimado do fluxo de cargas nos portos, aeroportos e pontos 

defronteira alfandegados utilizados pelas exportações projetadas. 

 

 

Capítulo VI 

Análise da Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto Industrial 

 

Art. 8° Para fins da análise de viabilidade econômico-financeira do projeto 

industrial as informações constantes do projeto industrial deverão contemplar os seguintes 

elementos: 

I - o montante e a descrição da fonte de recursos para os investimentos planejados; 

II - as estimativas relativas ao volume de vendas, aos preços a serem praticados, 

bem como ao faturamento da empresa por linha de produto; 

III - a composição detalhada das estimativas dos custos e das despesas para a 

produção pretendida por linha de produto; 

IV - a projeção do demonstrativo de resultados e do fluxo de caixa; 

V - a taxa interna e o tempo de retorno e o valor presente líquido estimados para o 

investimento; e 

VI - a taxa de desconto aplicada. 

Parágrafo único: A análise sobre a qual dispõe este artigo deverá ser acompanhada 

de parecer técnico independente. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 952 RFB, DE 02 DE JULHO DE 2009 

(DOU nº125, 03/07/2009) 

Dispõe sobre a fiscalização, o despacho e o 

controle aduaneiros de bens em Zonas de 

Processamento de Exportação (ZPE). 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SUBSTITUTO, no uso da 

atribuição que lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o 

disposto no art. 20 da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, no parágrafo único do art. 313 do 

Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, e nos arts. 2º, 3º, 4º e 13 do Decreto nº 6.814, de 6 de 

abril de 2009, resolve: 

Art. 1º A importação, a produção, a exportação e o controle aduaneiro de bens em Zonas de 

Processamento de Exportação (ZPE) serão efetuados de conformidade com o estabelecido nesta 

Instrução Normativa. 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO 

Art. 2º As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio de importação e de exportação, 

destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no 

exterior, objetivando a redução de desequilíbrios regionais, o fortalecimento do balanço de 

pagamentos e a promoção da difusão tecnológica e do desenvolvimento econômico e social do País. 

§ 1º A instalação de empresa em ZPE depende de prévia autorização do Conselho Nacional 

das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE). 

§ 2º Para efeito do disposto no caput, os bens a serem produzidos pela empresa limitam-se 

àqueles relacionados em ato emitido pelo CZPE, de acordo com sua respectiva classificação na 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

§ 3º A ZPE será considerada zona primária para efeito de controle aduaneiro. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º A empresa instalada em ZPE não poderá constituir filial ou participar de outra pessoa 

jurídica localizada fora de ZPE. 

Art. 4º É vedada à empresa instalada em ZPE produzir, importar ou exportar: 

I - armas ou explosivos de qualquer natureza, salvo com prévia autorização do Comando do 

Exército; e 
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II - material radioativo, salvo com prévia autorização da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR E SE INSTALAR EM ZPE 

Seção I 

Da Administradora da ZPE 

Art. 5º A ZPE será administrada por pessoa jurídica especificamente constituída para, na 

condição de administradora, prestar serviços a empresas que vierem a se instalar na ZPE e dar apoio 

e auxílio à autoridade aduaneira. 

Art. 6º O início do funcionamento da ZPE dependerá do prévio alfandegamento da respectiva 

área, observado o disposto na Portaria RFB nº 1.022, de 30 de março de 2009. 

§ 1º Para os fins a que se refere o caput, a ZPE deverá ainda, além de atender as 

determinações do CZPE, dispor, sem custo para a Administração Pública, de infraestrutura 

adequada em termos de: 

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 à administração aduaneiros; 

IV - vias de acesso à ZPE; 

V - controle do fluxo de mercadorias, veículos e pessoas; 

VI - áreas segregadas para processamento dos bens que entram ou saem da ZPE, 

individualizadamente, dispondo, entre outros, de áreas específicas para permanência de bens: 

a) aguardando despacho aduaneiro; 

b) a serem submetidos a conferência aduaneira; 

c) aguardando entrega a empresa instalada na ZPE, embarque ao exterior ou saída para o 

mercado interno, conforme o caso; 

d) retidos para devolução ao exterior ou destinação; e 

e) retidos por determinação da RFB ou de órgão ou agência da administração pública federal; 

VII - controle de segurança e acesso ao recinto e aos equipamentos de tecnologia de 

informação de uso da RFB; 

VIII - sistemas de vigilância e monitoramento eletrônicos de todas as operações realizadas nas 

áreas sob sua responsabilidade no recinto, dotados de câmeras e sistema de gravação de imagens 

com acesso remoto pela RFB; e 

IX - controle informatizado de entrada, movimentação, armazenamento e saída de bens 

referente a cada empresa estabelecida na ZPE, observado o disposto no art. 13. 
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§ 2º A administradora da ZPE, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após sua constituição, 

deverá submeter projeto referente às determinações, aos requisitos e às condições de que trata o 

caput e o § 1º à aprovação do chefe da unidade da RFB responsável pela fiscalização de tributos 

sobre o comércio exterior com jurisdição sobre o local da ZPE. 

§ 3º O deferimento da solicitação de alfandegamento é condicionado ainda à apresentação 

pela administradora da ZPE: 

I - de termo de fiel depositário das mercadorias sob controle aduaneiro que receber na área da 

ZPE, até a sua entrega definitiva à empresa ali instalada; e 

II - de documentação técnica relativa ao sistema informatizado referido no inciso IX do caput, 

e da indicação do nome e nº do registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do profissional 

responsável por sua manutenção. 

§ 4º O alfandegamento da área da ZPE será feito no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o 

despacho do Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil que acolher proposta da 

Unidade da RFB, declarando satisfeitos as determinações, os requisitos e as condições previstos no 

caput e no § 1º, desde que obtido o licenciamento ambiental no órgão competente, na forma da 

legislação específica. 

§ 5º A Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) poderá expedir ato 

estabelecendo os requisitos técnicos e operacionais mínimos para o atendimento ao disposto neste 

artigo. 

Seção II 

Da Empresa Instalada em ZPE 

Art. 7º Para cada empresa que vier a se instalar na ZPE será exigida área isolada no espaço 

delimitado da ZPE. 

Parágrafo único. Na área isolada de que trata o caput, a empresa poderá realizar tão- somente 

atividades relacionadas à produção dos bens autorizados pelo CZPE, nos termos do § 2º do art. 2º, 

exceto aquelas de caráter administrativo. 

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 (NF-e), na forma estabelecida na legislação específica. 
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§ 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; 

II - ato de autorização para a instalação da empresa na ZPE, expedido pelo CZPE, contendo a 

relação dos produtos ou família de produtos que serão produzidos, classificados por seu código 

NCM; 

III - indicação dos coeficientes técnicos das relações insumo produto, com as respectivas 

estimativas de perda, para cada produto ou família de produtos a serem produzidos pela empresa; 

IV - descrição do processo de industrialização e correspondente ciclo de produção; e 

V - modelo de lançamentos contábeis de registro e controle de operação de entrada e saída de 

mercadorias, incluídas aquelas não submetidas ao regime suspensivo aplicável em ZPE, bem como 

dos correspondentes estoques. 

§ 2º A ausência de indicação das estimativas de perda previstas no inciso III implicará a 

adoção de percentual de perda industrial de 0% (zero por cento) para a correspondente NCM. 

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. 

CAPÍTULO IV 

DO CONTROLE ADUANEIRO DE BENS EM ZPE 

Art. 10. O controle aduaneiro de bens em ZPE será processado, conforme o caso, por meio do 

Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), de NF-e e pelos sistemas informatizados de 

que tratam o inciso IX do § 1º do art. 6º e o inciso I do caput do art. 8º. 

Art. 11. A movimentação de mercadorias referentes às operações realizadas entre a 

administradora da ZPE e cada uma das empresas nela instaladas sujeita-se à prévia emissão de 

Relação de Transferência de Mercadorias (RTM). 

§ 1º A RTM autoriza a movimentação da mercadoria identificada e quantificada, mediante as 

assinaturas do depositário e do beneficiário do regime, atestando a respectiva operação. 

§ 2º As mercadorias resultantes poderão ser objeto de armazenamento pela administradora. 

Art. 12. Além do tratamento tributário previsto no art. 26, será permitida em ZPE a aplicação 

de regimes aduaneiros especiais, observado o disposto na legislação específica. 

Seção I 

Do Sistema Informatizado de Controle da Administradora de ZPE 

Art. 13. O controle aduaneiro relativo à entrada, armazenamento, movimentação e saída de 

bens em ZPE será efetuado com base no sistema informatizado a que se refere o inciso IX do § 1º 

do art. 6º, o qual deverá conter: 
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I - o registro de dados relativos à entrada, armazenamento, transferência entre empresas 

instaladas na ZPE, quando for o caso, e saída de bens, efetuado com base nas respectivas NF-e de 

entrada ou de saída; 

II - registro de acessos ao sistema; 

III - histórico de alterações de registros; 

IV - registro de comunicações entre a administradora da ZPE e a RFB; e 

V - documentação técnica do próprio sistema e histórico de alterações. 

Parágrafo único. O sistema informatizado deverá individualizar as operações referentes a cada 

empresa instalada na ZPE e à própria administradora. 

Seção II 

Do Sistema Informatizado de Controle da Empresa Instalada em ZPE 

Art. 14. O controle aduaneiro relativo à entrada, estoque e saída de bens em empresa instalada 

em ZPE será efetuado com base no sistema informatizado a que se refere o inciso I do caput do art. 

8º, integrado aos respectivos controles corporativos e fiscais da empresa. 

Parágrafo único. O sistema de controle informatizado da empresa deverá conter, ainda: 

I - o registro de dados relativos: 

a) às importações e às aquisições no mercado interno de: 

1. matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados em seu 

processo produtivo; e 

2. aparelhos, instrumentos e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado da empresa; 

b) às exportações e às vendas no mercado interno realizadas pela empresa, efetuadas com base 

nas respectivas NF-e de saída; 

c) a quaisquer outras entradas ou saídas de bens promovidas pela empresa, com base na 

respectiva NF-e; e 

d) ao controle do tempo de permanência dos bens enviados para fora da empresa e que a ela 

devam retornar, nos termos dos arts. 24 e 25; 

II - o controle dos tributos suspensos, relacionados às entradas de bens submetidos ao regime 

suspensivo de que trata a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, ou a outros regimes suspensivos, e 

da sua respectiva extinção, apurados com base na correspondente nota fiscal de entrada; 

III - a demonstração de cálculo dos tributos relativos aos bens submetidos a regime 

suspensivo e incorporados a produtos exportados ou vendidos no mercado interno; 

IV - o registro do inventário de bens existentes em estoque ou na linha de produção; 

V - registro de acessos ao sistema; 

VI - histórico de alterações de registros; 

VII - registro de comunicações entre a empresa e a RFB; 
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VIII - relação de produtos industrializados e seus insumos; e 

IX - documentação técnica do próprio sistema e histórico de alterações. 

Art. 15. Os sistemas informatizados a que se referem os arts. 13 e 14 estarão sujeitos a 

auditoria, nos termos e nos prazos da Instrução Normativa SRF nº 682, de 4 de outubro de 2006. 

§ 1º A 1ª (primeira) auditoria será iniciada em prazo não superior a 90 (noventa) dias contados 

da data de apresentação formal dos controles informatizados à RFB, e se destinará à verificação do 

atendimento das especificações, com vistas, especialmente, aos aspectos de segurança e integridade 

das informações. 

§ 2º O prazo a que se refere o § 1º poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da unidade da RFB referida no § 2º do art. 6º. 

CAPÍTULO V 

DA ENTRADA DE BENS EM ZPE 

Seção I 

Dos Bens Importados 

Art. 16. A admissão em ZPE de bens importados terá por base Declaração de Importação (DI) 

formulada pelo importador no Siscomex, nos termos da legislação específica. 

§ 1º Os bens referidos no caput deverão ser previamente armazenados pela administradora da 

ZPE. 

§ 2º A entrega dos bens pela administradora fica condicionada à comprovação, pelo 

importador, da emissão da correspondente NF-e de entrada, sem prejuízo das demais condições 

estabelecidas na legislação que rege o despacho aduaneiro de importação. 

Art.17. Somente serão admitidas importações, beneficiadas com a suspensão do pagamento de 

impostos e contribuições de que trata o art. 26, de equipamentos, máquinas, aparelhos e 

instrumentos, novos ou usados, e de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 

embalagem necessários à instalação industrial ou destinados a integrar o processo produtivo de 

empresa instalada em ZPE. 

§ 1º A suspensão de que trata o caput somente é aplicável a bens usados quando se tratar de 

conjunto industrial que seja elemento constitutivo da integralização do capital social da empresa, de 

conformidade com o disposto no § 3º do art. 6º-A e §§ 3º e 4º do art. 12 da Lei nº 11.508, de 20 de 

julho de 2007. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, a declaração de importação deverá ser instruída, também, com cópia 

do contrato social ou da ata de assembléia que comprove o capital subscrito e não integralizado. 

§ 3º As importações de que trata este artigo são dispensadas: 
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I - de licenciamento de importação, exceto aquele decorrente de controles de ordem sanitária, 

de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, na forma estabelecida em 

legislação específica editada pela Secretaria de Comércio Exterior; 

II - do exame de similaridade de que trata o art. 17 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro 

de 1966; e 

III - da obrigatoriedade de serem transportadas em navio de bandeira brasileira de que trata o 

art. 2º do Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de 1969. 

Seção II 

Dos Bens Provenientes do Mercado Nacional 

Art. 18. A admissão em ZPE de bens adquiridos do mercado interno terá por base NF-e, 

emitida pelo fornecedor nacional. 

§ 1º Os bens referidos no caput, previamente à sua entrega à empresa consignatária, deverão 

ser: 

I - armazenados pela administradora da ZPE; e  

II - integralmente submetidos a conferência documental e física pela fiscalização aduaneira. 

§ 2º A conferência documental ou física de que trata o inciso II do § 1º poderá ser realizada 

parcialmente ou dispensada, nas situações e na forma estabelecida pelo chefe da unidade da RFB 

responsável pelo despacho aduaneiro de bens na ZPE. 

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos bens adquiridos de outra empresa instalada 

em ZPE. 

§ 4º Na hipótese de recebimento de bens do mercado interno não amparados por NF-e, a 

empresa deverá emitir NF-e de entrada, contendo os mesmos itens e valores, por item, 

referenciando o documento original, sem a incidência de qualquer tributo, constando a expressão 

"NF-e Emitida para Fins de Controle de Operação em ZPE", indicando ainda o número da nota 

fiscal correspondente. 

Art. 19. Somente serão permitidas aquisições no mercado interno, beneficiadas com a 

suspensão do pagamento de impostos e contribuições de que trata o art. 26, de equipamentos, 

máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de matérias-primas, produtos 

intermediários e materiais de embalagem necessários à instalação industrial, ou destinados a 

integrar o processo produtivo de empresa instalada em ZPE. 
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CAPÍTULO VI 

DA SAÍDA DE BENS DE ZPE 

Seção I 

Dos Bens Exportados 

Art. 20. A saída de ZPE de bens exportados terá por base Declaração de Exportação (DE) 

formulada pelo exportador no Siscomex, nos termos da legislação específica. 

§ 1º Os bens referidos no caput deverão ser previamente armazenados pela administradora da 

ZPE. 

§ 2º A DE deverá ser instruída com a NF-e de saída, emitida pelo exportador, além das 

demais exigências, nos termos da legislação específica. 

Art. 21. As exportações de empresa instalada em ZPE são dispensadas de autorização de 

outros órgãos ou agências da administração pública federal, com exceção dos controles de ordem 

sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente. 

Parágrafo único. A dispensa de autorização a que se refere o caput não se aplica às 

exportações de produtos: 

I - destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de pagamento; 

II - sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exportações do País; e 

III - sujeitos ao Imposto de Exportação. 

Seção II 

Das Mercadorias Destinadas ao Mercado Nacional 

Art. 22. A saída de ZPE de bens vendidos para o mercado interno terá por base NF-e, emitida 

pela empresa instalada na ZPE.  

§ 1º Os bens referidos no caput, previamente a sua liberação, deverão ser: 

I - armazenados pela administradora da ZPE; e 

II - integralmente submetidos a conferência documental e física pela fiscalização aduaneira. 

§ 2º A conferência documental ou física de que trata o inciso II do § 1º poderá ser realizada 

parcialmente ou dispensada, nas situações e na forma estabelecidas pelo chefe da unidade da RFB 

responsável pelo despacho aduaneiro de bens na ZPE. 

Art. 23. O disposto no art. 22 aplica-se inclusive aos bens vendidos ou remetidos a outra 

empresa instalada em ZPE, observado o disposto no art. 18. 

§ 1º A movimentação de bens prevista no caput será efetuada sob o regime aduaneiro especial 

de Trânsito Aduaneiro, nos termos do inciso IV do art. 5º da Instrução Normativa SRF no 248, de 

25 de novembro de 2002. 
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§ 2º A não comprovação da entrada dos bens na ZPE de destino, no prazo definido pela 

autoridade aduaneira, implicará considerá-los vendidos no mercado interno para os efeitos dos arts. 

31 e 33. 

Seção III 

Da Saída Temporária de Bens 

Art. 24. Será permitida a saída temporária de equipamentos, máquinas, aparelhos e 

instrumentos utilizados na instalação industrial, bem como suas partes e peças, a serem submetidos 

à manutenção, ao reparo ou à restauração no País. 

§ 1º O procedimento de que trata este artigo será autorizado pelo chefe da unidade da RFB 

com jurisdição aduaneira sobre a ZPE, levando-se em consideração a identificação dos bens e a 

segurança da operação. 

§ 2º Na fixação do prazo, a autoridade aduaneira que autorizar o procedimento, levará em 

conta o período necessário para a realização da operação, indicado pelo beneficiário. 

Art. 25. A não comprovação do retorno dos bens na ZPE, no prazo definido pela autoridade 

aduaneira, implicará em considerá-los vendidos no mercado interno para os efeitos dos arts. 31 e 33. 

CAPÍTULO VII 

DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

Seção I 

Do Regime Suspensivo em ZPE 

Art. 26. As importações ou as aquisições no mercado interno de bens e serviços por empresa 

instalada em ZPE terão suspensão da exigência dos seguintes impostos e contribuições: 

I - Imposto de Importação; 

II - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

III - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 

IV - Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador 

de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação); 

V - Contribuição para o PIS/Pasep; 

VI - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e 

VII - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 

§ 1º A aplicação da suspensão de que trata o caput é condicionada a que: 

I - as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, importados ou 

adquiridos no mercado interno sejam integralmente utilizados no processo produtivo do produto 

final; e 

II - as importações de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e 

de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem sejam necessários à 
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instalação industrial ou destinados a integrar o processo produtivo da empresa, observado o disposto 

no § 2º. 

§ 2º A suspensão de que trata o caput é aplicável: 

I - quando se tratar de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, a bens novos ou 

usados para incorporação ao ativo imobilizado de empresa autorizada a operar em ZPE; e 

II - na hipótese de importação de bens usados, apenas quando se tratar de conjunto industrial e 

que seja elemento constitutivo da integralização do capital social da empresa. 

§ 3º Na hipótese do § 2º, a pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou 

revendê-lo antes da conversão em alíquota 0% (zero por cento) ou em isenção, na forma do art. 28, 

fica obrigada a recolher os impostos e contribuições com a exigibilidade suspensa acrescidos de 

juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição no mercado interno ou 

de registro da declaração de importação correspondente. 

§ 4º Deverá constar das notas fiscais relativas à venda para empresa instalada em ZPE a 

expressão "Venda Efetuada com Regime de Suspensão", com a especificação do dispositivo legal 

correspondente. 

§ 5º As importações beneficiadas pela suspensão de que trata este artigo terão o tratamento 

previsto no § 3º do art. 17. 

§ 6º As mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno poderão ser, ainda, 

mantidas em depósito, exportadas ou destruídas, às expensas da empresa e sob controle aduaneiro. 

§ 7º Aplica-se o tratamento estabelecido neste artigo às aquisições de mercadorias realizadas 

entre empresas instaladas em ZPE. 

Art. 27. A pessoa jurídica autorizada a operar em ZPE responde pelos impostos e 

contribuições com a exigibilidade suspensa na condição de: 

I - contribuinte, nas operações de importação, em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à 

Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação e ao AFRMM; e 

II - responsável, nas aquisições no mercado interno, em relação ao IPI, à Contribuição para o 

PIS/Pasep e à Cofins. 

Seção II 

Da Extinção do Regime Suspensivo 

Art. 28. A suspensão de que trata o art. 26: 

I - na hipótese da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o 

PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação e do IPI, relativos aos bens referidos no § 2º do art. 

26, converte-se em alíquota 0% (zero por cento) depois de cumprido o compromisso de que trata o 

art. 34 e decorrido o prazo de 2 (dois) anos da data de ocorrência do fato gerador; 

II - na hipótese do Imposto de Importação e do AFRMM, se relativos: 
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a) aos bens referidos no § 2º do art. 26, converte-se em isenção depois de cumprido o 

compromisso de que trata o art. 34 e decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de ocorrência do 

fato gerador; e 

b) às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, resolve-se com a: 

1. reexportação ou destruição desses bens, às expensas da empresa e sob controle aduaneiro; 

ou 

2. exportação das mercadorias no mesmo estado em que foram importadas ou do produto final 

no qual foram incorporadas. 

Art. 29. Excepcionalmente, em casos devidamente autorizados pelo CZPE, as matérias-

primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos no mercado interno ou 

importados com a suspensão de que trata o art. 26 poderão ser revendidos no mercado interno, 

observado o disposto nos arts. 31 e 33 e no § 1º do art. 34. 

Art. 30. A transferência, a qualquer título, de bens para outra empresa instalada em ZPE será 

realizada com suspensão dos tributos incidentes na saída do estabelecimento. 

§ 1º Na nota fiscal que amparar a transferência da mercadoria deverão constar os valores do 

II, do IPI e das contribuições suspensos, relativamente ao conteúdo de mercadorias importadas ou 

adquiridas no mercado interno com suspensão desses impostos e contribuições. 

§ 2º Com base nos coeficientes técnicos da relação insumo produto, o fornecedor deverá 

apropriar os valores do II, do IPI e das contribuições suspensos, relativamente às mercadorias 

importadas e adquiridas no mercado interno e incorporadas ao produto. 

§ 3º A baixa dos tributos apropriados na forma do § 2º deverá ser feita de acordo com o 

critério contábil "primeiro que entra primeiro que sai" (PEPS), referido à ordem cronológica de 

registro das pertinentes declarações de admissão. 

§ 4º A entrada de mercadorias remetidas por outras empresas instaladas em ZPE deverá 

ensejar o controle dos tributos com pagamento suspenso no sistema informatizado da empresa 

recebedora mediante lançamentos contábeis apropriados, de conformidade com o estabelecido no 

ato a que se refere o inciso I do art. 41. 

§ 5º A responsabilidade tributária relativa aos tributos suspensos que integrem o produto 

objeto da transferência, nos limites dos valores informados na nota fiscal, sujeitos a futuras 

comprovações pela fiscalização, fica extinta para o beneficiário substituído após a adoção das 

providências estabelecidas neste artigo, passando ao beneficiário substituto. 

Seção III 

Da Apuração e Recolhimento dos Tributos Suspensos 

Art. 31. Os produtos industrializados em ZPE, quando vendidos para o mercado interno, 

estarão sujeitos ao pagamento: 
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I - de todos os impostos e contribuições normalmente incidentes em operações da espécie; e 

II - do Imposto de Importação e do AFRMM relativos a matérias-primas, produtos 

intermediários e materiais de embalagem de procedência estrangeira neles empregados, com 

acréscimo de juros e multa de mora, na forma da lei. 

Art. 32. As perdas e os resíduos do processo produtivo, além de exportados ou destruídos às 

expensas do interessado e sob controle aduaneiro, poderão também ser vendidos no mercado 

interno, nos termos definidos no art. 31, observado o disposto no art. 29, no estado em que se 

encontram. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, entende-se por: 

I - perda: a redução quantitativa de estoque de mercadorias que, por motivo de deterioração 

ou defeito de fabricação, se tornaram imprestáveis para sua utilização produtiva, ou que foram 

inutilizadas acidentalmente no processo produtivo; e 

II - resíduo: as aparas, sobras, fragmentos e semelhantes que resultem do processo de 

industrialização, não passíveis de reutilização no mesmo. 

§ 2º A autoridade aduaneira poderá solicitar laudo pericial que ateste o valor do resíduo. 

§ 3º A unidade a que se refere o § 2º do art. 18 poderá autorizar a destruição periódica das 

perdas e dos resíduos com dispensa da presença da fiscalização, mediante a adoção de providências 

de controle que julgar cabíveis, como a filmagem e outros meios comprobatórios da destruição. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao resíduo da destruição de bens que venha a 

ser comercializado. 

Art. 33. Observado o disposto no § 3º do art. 26, na hipótese de destinação de bens para o 

mercado interno, deverão ser recolhidos: 

I - o Imposto de Importação e o AFRMM suspensos, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente ao da destinação, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

(DARF); e 

II - os demais impostos e contribuições, normalmente incidentes em operações da espécie, nos 

termos da legislação de regência. 

CAPÍTULO VIII 

DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRESA EM ZPE 

Art. 34. A empresa instalada em ZPE deverá auferir e manter, por ano-calendário, receita 

bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua receita 

bruta total de venda de bens e serviços. 

§ 1º A receita auferida com a venda de mercadorias para outra empresa instalada em ZPE será 

considerada receita bruta decorrente de venda de mercadoria no mercado externo. 
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§ 2º A receita bruta de que trata o caput será considerada depois de excluídos os impostos e 

contribuições incidentes sobre as vendas. 

§ 3º O percentual de receita bruta de que trata o caput será apurado a partir do ano-calendário 

subsequente ao do início da efetiva entrada em funcionamento do projeto industrial aprovado para a 

instalação da empresa, em cujo cálculo será incluída a receita bruta auferida no 1º (primeiro) ano-

calendário de funcionamento. 

§ 4º Para o cumprimento da obrigação de que trata o caput, a empresa deverá considerar: 

I - na hipótese de exportação, a data de desembaraço da declaração aduaneira de exportação, 

desde que averbado o seu embarque ou transposição de fronteira; e 

II - na hipótese de venda para outra empresa instalada em ZPE, a data de saída das 

mercadorias vendidas do estabelecimento industrial. 

§ 5º Na apuração do percentual de que trata o caput: 

I - será considerada a exportação ao preço constante da respectiva declaração de exportação; e 

II - será desconsiderado o valor correspondente à exportação ou reexportação de bens no 

mesmo estado em que foram adquiridos de outra empresa instalada em ZPE ou importados. 

§ 6º A empresa deverá apresentar à unidade da RFB a que se refere o § 1º do art. 8º, até o 1º 

(primeiro) dia útil do mês de março subsequente ao período anual de apuração, relatório 

comprovando o adimplemento da obrigação referida no caput. 

§ 7º O relatório a que se refere o § 6º deverá ser apresentado em módulo próprio do sistema 

informatizado a que se refere o inciso I do caput do art. 8º, contendo as informações constantes do 

ato a que se refere o inciso I do art. 41. 

§ 8º Deverá ser impresso um extrato do relatório referido no § 7º e encaminhado à unidade a 

que se refere o § 6º, firmado por responsável legal pela empresa no Siscomex, habilitado nos termos 

da Instrução Normativa SRF nº 650, de 12 de maio de 2006. 

CAPÍTULO IX 

DAS RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA DA ZPE E DA EMPRESA 

INSTALADA EM ZPE 

Art. 35. A administradora da ZPE deverá, a qualquer tempo, apresentar as mercadorias sob 

sua custódia, bem como oferecer condições à verificação dos inventários que a autoridade aduaneira 

entender necessários. 

Art. 36. Apurada falta ou avaria de mercadoria, a administradora responde pelo pagamento 

dos tributos suspensos, bem como da multa, de mora ou de ofício, e demais acréscimos legais 

cabíveis. 

Art. 37. São responsabilidades da empresa instalada em ZPE: 
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I - observar as normas de escrituração e emissão de documentos fiscais previstas no Decreto 

nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002; e 

II - apurar os tributos incidentes na importação e relativos às operações de industrialização 

por ela realizadas, nos termos das normas específicas. 

Art. 38. Considera-se dano ao erário, para efeito de aplicação da pena de perdimento, nos 

termos do art. 23 da Lei nº 11.508, de 2007, a introdução: 

I - no mercado interno, de mercadoria procedente de ZPE, cuja importação, aquisição no 

mercado interno ou produção não seja autorizada em ZPE; e 

II - em ZPE, de mercadoria estrangeira não permitida. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 39. O ingresso e a saída de recipientes, embalagens, envoltórios, carretéis, separadores, 

racks, clip locks e outros bens com finalidades semelhantes poderão ser realizados ao amparo dos 

regimes de admissão temporária e de exportação temporária, com base no disposto na Instrução 

Normativa RFB nº 747, de 14 de junho de 2007, dispensada a habilitação do beneficiário, desde que 

este disponha de módulo próprio para o controle dessas operações no sistema referido no inciso I do 

art. 8º, aplicando-se, no que couber, as demais disposições da referida norma e de atos 

complementares. 

Art. 40. A Coana estabelecerá: 

I - em ato conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (Cotec), os 

requisitos e especificações dos sistemas de controle informatizado previstos no inciso IX do § 1º do 

art. 6º e no inciso I do caput do art. 8º, incluindo: 

a) as formas de acesso; 

b) os procedimentos para a realização de teste e avaliação do seu funcionamento; 

c) sua documentação técnica; e 

d) os requisitos e a responsabilidade técnica do profissional responsável por seu 

desenvolvimento e manutenção; 

II - os requisitos formais e técnicos para os controles contábeis previstos no inciso V do § 1º 

do art. 8º; e 

III - os procedimentos necessários à aplicação dos arts. 13 e 14, bem como as informações 

necessárias ao registro da movimentação neles prevista. 

Art.41. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 42. Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 26, de 25 de fevereiro de 1993. 

 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 
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PORTARIA RFB Nº 3.518, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011 

 

(DOU nº 190, de 3.10.2011) 

 

Estabelece requisitos e procedimentos para o 

alfandegamento de locais e recintos e dá outras 

providências. 

Alterada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013. 

Alterada pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , no uso da atribuição que lhe confere 

o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 

pela Portaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010 , e tendo em vista o disposto nos arts. 35, 36 e 

62 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966; no inciso III do art. 12, no § 1º do art. 25 e no 

§ 2º do art. 288 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986; no art. 4º, no inciso II do § 5º do art. 

33 e nos arts. 35 e 36 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993; nos arts. 76, 77 e 92 da Lei nº 

10.833, de 29 de dezembro de 2003 ; no art. 39 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010 ; no 

Decreto nº 1.910, de 21 de maio de 1996; nos arts. 10, 13, 26 e 671 do Decreto nº 6.759, de 5 de 

fevereiro de 2009 , resolve:  

Art. 1º Os procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos devem ser executados 

conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 

2013) 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 2º Entende-se por alfandegamento a autorização, por parte da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (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.  

Art. 3º Poderão ser alfandegados:  

I - portos, aeroportos e instalações portuárias e aeroportuárias, administrados pelas pessoas 

jurídicas:  

a) concessionárias ou permissionárias dos serviços portuários e aeroportuários, ou empresas e 

órgãos públicos constituídos para prestá-los;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2010/MinisteriodaFazenda/portmf587.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10833.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10833.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2010/lei12350.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2009/dec6759.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2009/dec6759.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
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b) autorizadas a explorar instalações portuárias de uso privativo exclusivo, misto ou de turismo, nas 

respectivas instalações; e  

c) arrendatários de instalações portuárias de uso público;  

II - terminais de carga localizados em aeroportos ou instalações aeroportuárias; (Redação dada pela 

Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

III - recintos, inclusive aqueles denominados Portos Secos, administrados pelas pessoas jurídicas 

titulares das respectivas permissões ou concessões;  

IV - bases militares, sob responsabilidade das Forças Armadas;  

V - recintos de exposições, feiras, congressos, apresentações artísticas, torneios esportivos e 

assemelhados, sob a responsabilidade da pessoa jurídica promotora do evento;  

VI - unidades de venda e depósitos de beneficiária do regime aduaneiro especial de loja franca, sob 

a responsabilidade da respectiva empresa exploradora;  

VII - recintos para movimentação e armazenagem de remessas expressas, sob responsabilidade de 

empresa de transporte expresso internacional;  

VIII - recintos para movimentação e armazenagem de remessas postais internacionais, sob 

responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);  

IX - silos ou tanques para armazenamento de produtos a granel, localizados, inclusive, em áreas 

contíguas a porto organizado ou instalações portuárias, ligados a estes por tubulações, esteiras 

rolantes ou similares, instaladas em caráter permanente;  

X - recintos para quarentena de animais, sob responsabilidade do órgão subordinado ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); e  

XI - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE).  

§ 1º Poderão ainda ser alfandegados pontos de fronteira, sob responsabilidade direta da RFB.  

§ 2º Para fins do disposto no inciso IX, considera-se em área contígua ao porto organizado ou 

instalação portuária, o silo ou tanque, ligado àqueles de forma permanente por tubulação, esteira 

rolante ou similar, desde que estejam sob a mesma jurisdição de despacho aduaneiro.  

§ 3º A área destinada ao funcionamento da ZPE poderá ser alfandegada em partes isoladas dentro 

do perímetro definido no ato de sua criação, desde que devidamente justificado pela sua 

administradora e deferido pelo titular da unidade de despacho jurisdicionante. (Redação dada pela 

Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

§ 4º Para atender a necessidade de controle fiscal, o alfandegamento de cada silo ou tanque poderá 

ser tratado em processo autônomo, ainda que estejam sob a responsabilidade da mesma 

administradora. (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 4º O alfandegamento compreenderá:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
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I - cais e águas para atracação, carga, descarga ou transbordo de embarcações no transporte 

internacional;  

II - pátios contíguos à faixa de cais referidos no inciso I, necessários à movimentação de cargas para 

embarque (pré-stacking) ou imediatamente após o desembarque (stacking);  

III - pistas e pátios de manobras, utilizados por aeronaves em voos internacionais;  

IV - áreas destinadas ao carregamento, descarregamento, embarque e desembarque de aeronaves no 

transporte internacional;  

V - pistas de circulação de veículos e equipamentos de movimentação de cargas para acesso às 

áreas referidas nos incisos I a IV, bem como as pontes de embarque e desembarque;  

VI - estruturas de armazenagem, tais como silos e tanques, pátios e edifícios de armazéns, ou 

qualquer outra estrutura adequada à guarda e preservação de carga; (Redação dada pela Portaria 

RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

VII - terminais de carga e terminais de passageiros internacionais; (Redação dada pela Portaria RFB 

nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

VIII - áreas de aeroportos e instalações aeroportuárias nas quais ocorram fluxos internacionais de 

viajantes ou bens de viajantes; e (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

XIX - áreas de lojas francas de portos de aeroportos. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

§ 1º Para efeito de alfandegamento, as estruturas e áreas referidas neste artigo poderão ser tratadas 

como recintos isolados, inclusive quando estiverem sob a responsabilidade da mesma 

administradora.  

§ 2º As esteiras, os tombadores, os dutos e as moegas para carga e descarga, bem como outros 

equipamentos concebidos para operar com mercadorias a granel, com o recinto de armazém ou silo 

ao qual estejam conectados, ainda que sejam de uso compartilhado por diferentes operadores, 

também estarão compreendidos no alfandegamento.  

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também a terminais portuários privativos, de uso exclusivo, 

misto ou de turismo, para embarque, desembarque e trânsito de passageiros em viagem 

internacional, inclusive localizados fora da área do porto organizado.  

Art. 5º As mercadorias em tráfego de cabotagem, quando realizado para portos e aeroportos 

alfandegados, ou partir desses locais, poderão ser armazenadas em tais locais desde que estejam 

depositadas em áreas segregadas, nos termos do art. 7º desta Portaria, e expressamente autorizadas 

em ato do titular da unidade de despacho jurisdicionante.  

Parágrafo único. A segregação das mercadorias a que se refere o caput será dispensada apenas 

durante a realização de operação de embarque (pré-staking) ou desembarque (stacking), quando 

deverão estar unitizadas.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
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CAPÍTULO II  

DOS REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA O ALFANDEGAMENTO DE 

LOCAIS E RECINTOS  

Seção I  

Da Segregação e da Proteção Física da Área do Local ou Recinto  

Art. 6º A área do local ou recinto a ser alfandegado deverá estar segregada de forma a permitir a 

definição de seu perímetro e oferecer isolamento e proteção adequados às atividades nele 

executadas.  

§ 1º A segregação do local ou recinto poderá ser feita por muros de alvenaria, alambrados, cercas, 

divisórias ou pela combinação desses meios, de forma a direcionar a entrada ou saída de pessoas, 

veículos, cargas e bens de viajantes por ponto autorizado. (Redação dada pela Portaria RFB nº 

1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 2º Poderá ser dispensada pelo titular da unidade de jurisdição do local ou recinto a segregação 

pelos meios referidos no § 1º quando obstáculos naturais ou medidas de segurança não 

compreendidas no citado parágrafo garantirem a segurança das cargas, ou quando suas 

características específicas permitirem o controle de sua movimentação e armazenamento 

independentemente de meios de segregação física do local. (Redação dada pela Portaria RFB nº 

1.001, de 6 de maio de 2014) 

Art. 7º A segregação dentro do recinto será exigida entre as áreas de armazenagem de mercadorias 

ou bens:  

I - importados;  

II - destinados à exportação; ou  

III - amparados por regime aduaneiro especial. (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de 

janeiro de 2013) 

§ 1º A segregação entre essas áreas deve ser de tal forma que ofereça obstáculo à passagem de uma 

para outra.  

§ 2º A dimensão das áreas segregadas dentro do recinto poderá ser alterada pela administradora em 

razão de conveniência e do volume das cargas a armazenar, desde que seja preservada a efetividade 

do controle aduaneiro sobre a movimentação interna de mercadoria e observado o disposto no art. 

27 desta Portaria.  

§ 3º Fica dispensada a segregação dos silos, tanques e outras estruturas destinadas ao 

armazenamento de granéis.  

§ 4º O titular da unidade de despacho jurisdicionante poderá dispensar a segregação em outras 

hipóteses, considerando as características específicas do local ou recinto. (Redação dada pela 

Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2014/portrfb10012014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
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Seção II  

Dos Edifícios e Instalações, Equipamentos de Informática e Mobiliário  

Art. 8º O local ou recinto que receba carga em contêineres, transportada em carrocerias rodoviárias 

fechadas do tipo baú, vagões ferroviários não graneleiros ou em paletes de transporte aéreo, ou que 

receba bens de viajantes internacionais, deve reservar área exclusiva para sua verificação física, 

com as seguintes características: (Redação dada pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

I - coberta;  

II - dimensionada para atender ao volume de carga movimentado e selecionado, diariamente, para 

conferência pelos órgãos competentes;  

III - dotada de iluminação artificial; e  

IV - dotada de piso pavimentado plano que suporte o deslocamento de empilhadeiras ou 

equipamentos de movimentação de carga .  

§ 1º Deverá também ser reservada área coberta, compatível com o movimento médio diário do 

recinto, própria para o estacionamento de caminhões carregados com cargas em trânsito aduaneiro, 

visando possibilitar a execução dos procedimentos aduaneiros.  

§ 2º As dimensões e características das áreas referidas neste artigo estarão sujeitas à aprovação do 

titular da unidade de despacho jurisdicionante.  

§ 3º No local ou recinto onde houver terminal de passageiros internacionais ou loja franca, a 

administradora do local ou recinto deverá disponibilizar área privativa para verificação de bens de 

viajantes que procedam do exterior ou que a ele se destinem, dotada de bancadas apropriadas para 

essa atividade, de forma inclusive a preservar a intimidade do viajante. 

§ 4º As dimensões de área reservada às atividades de controle e fiscalização aduaneiros de bens de 

viajantes internacionais e as demais características físicas e funcionais do recinto e das instalações: 

(Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

I - serão especificadas, preferencialmente, seguindo as orientações constantes do Manual para 

Alocação de Áreas em Aeroportos para Órgãos Públicos Membros da Comissão Nacional de 

Autoridades Aeroportuárias (Conaero), como também tais orientações deverão ser seguidas em 

relação a vagas para veículos operacionais, alojamentos, canil, entre outros itens; e (Incluído pela 

Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

II - deverão ser representadas em plantas baixas e memoriais descritivos da área, equipamentos e 

funcionalidades disponibilizadas no recinto para aprovação na forma prevista no § 2º, antes do 

início das obras e instalações, ou, se estiverem em execução, no estágio em que se encontrarem. 

(Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 5º Nos terminais internacionais de passageiros também deverão ser disponibilizados: (Incluído 

pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 
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I - estações de trabalho (ou totens eletrônicos), com acesso à Internet, para utilização do público, na 

proporção de 1 (um) equipamento para cada 100 (cem) passageiros/hora, no desembarque 

internacional, com no mínimo 2 (dois) equipamentos; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

II - 2 (duas) estações de trabalho (ou totens eletrônicos), com acesso à Internet, para utilização do 

público no embarque internacional; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

III - estações de trabalho e impressoras para equipes de fiscalização, câmeras de monitoramento, 

gravadores de som, unidades de vídeo para controle do recinto e para informação aos viajantes, 

aparelhos de telefonia, rádios de comunicação móvel e outros itens de informática e mobiliário, de 

acordo com projeto aprovado pela unidade da RFB de jurisdição do terminal de passageiros, sem 

prejuízo das disposições do art. 17; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

IV – serviços de telefonia, energia elétrica, água e esgoto e climatização dos ambientes; e (Incluído 

pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

V - rede sem fio (wifi), com livre acesso para os viajantes. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 

6 de maio de 2014) 

§ 6º No 1º (primeiro) ano de operação do terminal de passageiros, o número de estações de trabalho 

ou totens definidos no inciso I do § 5º poderá ser reduzido a 1 (um) para cada 200 (duzentos) 

passageiros/hora, e deverá ser aumentado na medida em que for verificado o aumento das 

necessidades dos passageiros, considerando um tempo máximo de espera de 5 (cinco) minutos para 

a utilização dos referidos equipamentos. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 

2014) 

§ 7º Nos terminais com movimentação máxima de até 20 (vinte) viajantes/hora no desembarque 

internacional: (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

I - a área total disponibilizada para o controle e fiscalização de bagagem acompanhada poderá ser 

reduzida para até 100m² (cem metros quadrados), desde que permita a operação de escâneres e de 

pelo menos 3 (três) bancadas de inspeção e disponha de salas exclusivas para as atividades de 

gestão do controle e da fiscalização e depósito de bens retidos ou apreendidos, além das 

funcionalidades técnicas necessárias ao controle e fiscalização de bagagem nos termos desta 

Portaria; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

II - o número mínimo de estações de trabalho ou totens definidos no inciso I do § 5º poderá ser 

reduzido a 1 (um) equipamento; e (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

III - a área e os recursos técnicos disponíveis para o desembarque poderão ser utilizados também 

para o embarque internacional de viajantes e, nos termos do art. 41, para a movimentação de 

viajantes de voos domésticos. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 
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§ 8º Nos terminais portuários de turismo, marítimo ou fluvial, o parâmetro referido no inciso I do § 

5º será reduzido a 1 (um) equipamento para cada 2.000 (dois mil) passageiros/dia desembarcados, 

observado o mínimo previsto no inciso II do § 5º. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

Art. 9º As vias de circulação interna, os pátios de estacionamento e as áreas para contêineres 

vazios, para contêineres com cargas em trânsito aduaneiro, para cargas perigosas (explosivas, 

inflamáveis, tóxicas etc.) ou que exijam cuidados especiais para o seu transporte, manipulação, 

tratamento químico ou armazenagem, deverão estar convenientemente distribuídas em relação às 

linhas de fluxo no local ou recinto, de forma a proporcionar a segurança das pessoas e do 

patrimônio, permitir o adequado fluxo de veículos e facilitar os controles aduaneiros.  

Parágrafo único. As vias, pátios e áreas referidas no caput, bem como as áreas de segurança e os 

corredores de circulação de pessoas deverão ser sinalizados horizontal e verticalmente.  

Art. 10. A administradora do local ou recinto deverá disponibilizar, sem ônus para a RFB, durante a 

vigência do alfandegamento, área segregada de escritório, próxima das áreas de conferência física 

de cargas e veículos, bem como vagas de estacionamento para uso de veículos oficiais e dos 

servidores da RFB com atuação no local ou recinto.  

§1º A área segregada de escritório de que trata o caput deverá dispor de recursos e utilidades 

relacionados no Anexo Único a esta Portaria.  

§ 2º O escritório, bem como quaisquer das especificações constantes no Anexo Único a esta 

Portaria poderão ser dispensados pelo titular da unidade de despacho jurisdicionante, desde que não 

haja prejuízo ao desempenho das atividades aduaneiras ou à qualidade dos serviços prestados.  

§ 3º O dimensionamento, a distribuição interna, a adequação das divisões do escritório, bem como 

os demais recursos de que trata este artigo, deverão ser verificados quando da vistoria prevista no 

inciso I do art. 25, levando em conta as atividades a serem exercidas no local ou recinto, a demanda 

de despachos aduaneiros e as características do atendimento ao público.  

§ 4º As áreas administrativas da RFB, quando instaladas em portos e aeroportos, ficarão sujeitas ao 

rateio das despesas correntes.  

§ 5º Para fins desta Portaria, a área administrativa a que se refere o § 4º é constituída pelas 

instalações do escritório de uso privativo da RFB, destinada à realização das atividades de 

expediente diferentes de:  

I - despacho aduaneiro de mercadorias e outros bens, em particular, a conferência física de cargas e 

veículos;  

II - vistoria e conferência física de bens de viajantes; e  

III - controle de carga e vigilância.  
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Art. 11 . A administradora do local ou recinto deve disponibilizar, sem ônus para a RFB, durante a 

vigência do alfandegamento, observadas, no que couber, as disposições do art. 8º:  

I - local e equipamentos para guarda e conservação temporária de amostras; e  

II - instalações exclusivas à guarda e armazenamento de mercadorias retidas ou apreendidas. 

(Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Parágrafo único. A remuneração por parte da RFB pela guarda e a armazenagem de mercadorias 

consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de permanência em recintos e locais alfandegados, 

devidamente comunicado pela administradora à unidade de despacho jurisdicionante, ficará sujeita 

aos termos de prévio contrato firmado entre a União e a administradora do local ou recinto. 

(Incluído pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 12 . No caso em que outro órgão da administração pública federal atuante na condição de 

anuente em operação de comércio exterior manifeste a necessidade de exercer suas atividades de 

controle de forma presencial e habitual no local ou recinto a ser alfandegado, a administradora 

deverá disponibilizar, sem ônus para o órgão, instalações e equipamentos necessários ao exercício 

de suas competências.  

Parágrafo único. Na hipótese em que qualquer dos órgãos que tenha se manifestado nos termos do 

caput não estabeleça especificação detalhada, a administração do local ou recinto observará as 

especificações estabelecidas para a RFB.  

Seção III 

Da Disponibilização e Manutenção de Balanças e Outros Instrumentos 

Art. 13. A administradora do local ou recinto deve disponibilizar, sem ônus para a RFB, inclusive 

no que concerne à manutenção, durante a vigência do alfandegamento, os seguintes aparelhos e 

instrumentos para quantificação de mercadorias:  

I - balança rodoviária, quando por ele transite mercadorias neste modal;  

II - balança ferroviária, quando por ele transite mercadorias neste modal;  

III - balança de fluxo estático ou dinâmico, na hipótese de cargas a granel sólido movimentadas por 

esteiras;  

IV - medidor de fluxo, na hipótese de cargas a granel líquido movimentadas por dutos;  

V - balança para pesagem de bagagens e volumes, com capacidade e escala compatíveis entre si e 

com a movimentação do recinto, a critério do titular da unidade da RFB de jurisdição do local ou do 

recinto; e (Redação dada pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

VI - balança de precisão, para pesagem de pequenas quantidades, para os locais ou recintos que 

operem com mercadorias que requeiram esse tipo de aparelho, inclusive para fins de quantificação 

de amostras.  
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§ 1º A disponibilização dos aparelhos e instrumentos referidos no caput deverá contemplar a 

transmissão e integração ao sistema informatizado de trata o art. 18, de forma que os registros dos 

resultados obtidos por sua utilização sejam automáticos, prescindindo da digitação de tais pesagens 

ou medições.  

§ 2º Para o alfandegamento de tanques e recintos destinados ao armazenamento de cargas de granel 

líquido será dispensado o medidor de fluxo, desde que seja possível estabelecer com precisão as 

quantidades embarcadas ou desembarcadas a partir da mensuração do volume dos tanques realizada 

por outros equipamentos automatizados que, com medição de nível ou outro meio de efeito 

equivalente, estejam interligados a sistema com os mesmos requisitos previstos no § 1º.  

§ 3º Os equipamentos previstos neste artigo poderão ser substituídos por outros de funções 

equivalentes, desde que, mediante inspeção e análise por parte da Comissão de Alfandegamento 

seja confirmada sua eficácia.  

Seção IV 

Da Disponibilização e Manutenção de Instrumentos e Aparelhos de Inspeção Não Invasiva 

(Redação dada pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

Art. 14. A administradora do local ou recinto deve disponibilizar, sem ônus para a RFB, inclusive 

no que concerne a manutenção e operação: (Redação dada pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio 

de 2014) 

I - equipamentos de inspeção não invasiva (escâneres) de acordo com os tipos das cargas, bens de 

viajantes internacionais, veículos e unidades de carga movimentados no local ou recinto , durante a 

vigência do alfandegamento; e (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

II - e disponibilizar pessoal habilitado para a operação dos equipamentos referidos no inciso I, sob o 

comando da RFB. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 1º Entende-se por disponibilizar, nos termos do caput, a transmissão em tempo real das imagens 

resultantes da inspeção não invasiva ao local determinado pela unidade de despacho jurisdicionante.  

§ 2º Ato Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira 

(Coana) estabelecerá as especificações dos equipamentos de inspeção não invasiva, considerando as 

características de cada tipo de carga, bagagem, veículo e unidade de carga que transitará ou será 

movimentada no local ou recinto alfandegado. (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de 

janeiro de 2013) 

§ 3º O quantitativo de equipamentos de que trata o caput, observadas suas capacidades nominais, 

deverá ser suficiente para verificação da totalidade das unidades de carga movimentada no local ou 

recinto. 
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§ 4º Fica dispensada a disponibilização de escâner quando a movimentação diária média no período 

de um ano (MDM) do local ou recinto for inferior a 100 (cem) unidades de carga por dia, calculada 

conforme a seguinte fórmula:  

MDM = (T + C + V) / (30 x M)  

onde:  

T = quantidade de contêineres, em TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit), movimentados no ano;  

C = quantidade de caminhões baú ou contendo carga solta ou granel, movimentados no ano;  

V = quantidade de vagões contendo carga solta ou granel, movimentados no ano; e  

M = meses de operação do local ou recinto no ano.  

§ 5º O titular da unidade de despacho jurisdicionante poderá dispensar a disponibilização de escâner 

quando o local ou recinto alfandegado, situado em porto organizado ou em instalação portuária de 

uso público ou de uso privativo, operar exclusivamente com:  

I - transporte Roll on - Roll off;  

II - carga que permita a inspeção visual direta; ou  

III - carga a granel.  

§ 6º O quantitativo de equipamentos de que trata o caput deverá ser, no mínimo, de um escâner 

quando a MDM do local ou recinto, calculada conforme a fórmula estabelecida no § 4º, for superior 

a 100 (cem) unidades de carga por dia.  

§ 7º Para fins de confirmação pela Comissão de Alfandegamento do cálculo mencionado nos §§ 4º 

e 6º, deverão ser consideradas as declarações aduaneiras registradas no ano calendário anterior ou, 

nos casos de nova solicitação de alfandegamento, a expectativa de movimentação de cargas no local 

ou recinto, declarada pelo interessado.  

§ 8º Aos recintos alfandegados instalados em portos ou aeroportos alfandegados não se aplica a 

dispensa prevista no § 4º, ressalvada a possibilidade de compartilhamento nos termos do art. 20.  

§ 9º A quantidade de escâneres para inspeção não invasiva de bens de viajante deverá estar em 

conformidade com os seguintes parâmetros: (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 

2014) 

I - 1 (um) equipamento cujas dimensões mínimas sejam 1 (um) metro por 1 (um) metro de "boca", 

para cada 400 (quatrocentos) passageiros/hora no desembarque internacional, sendo o mínimo de 2 

(dois) equipamentos por terminal, no caso de aeroportos; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 

de maio de 2014) 

II - 1 (um) equipamento cujas dimensões mínimas sejam 1 (um) metro por 1 (um) metro de "boca", 

para cada 1500 (mil e quinhentos) passageiros/dia no desembarque internacional, sendo o mínimo 

de 2 (dois), no caso de terminais marítimos ou fluviais de turismo; e (Incluído pela Portaria RFB nº 

1.001, de 6 de maio de 2014) 
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III - 1 (um) equipamento para cada esteira de restituição de bagagem, acoplado à esteira, no lado 

externo (lado ar) do terminal aeroportuário internacional, com dimensões adequadas aos volumes e 

com características compatíveis com a velocidade da esteira. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, 

de 6 de maio de 2014) 

§ 10. A quantidade de escâner por esteira, referida no inciso III do § 9o, poderá ser reduzida para 

até 1 (um) para cada 2 (duas) esteiras internacionais, na hipótese de o administrador do terminal de 

passageiros comprometer-se, formalmente, a atender as determinações da unidade da RFB de 

jurisdição do recinto, para o direcionamento dos voos ou viagens de interesse fiscal para esteira 

dotada de escâner. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 11. Até 30 de junho de 2016, o quantitativo de escâner por esteira a que se refere o § 10 fica 

reduzido para 1 (um) a cada 3 (três) esteiras internacionais. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 

6 de maio de 2014) 

§ 12. Na aplicação do disposto nos §§ 10 e 11, as frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco 

décimos), obtidas da divisão do número de esteiras pelos numerais 2 (dois) ou 3 (três), 

respectivamente, serão arredondadas para 1 (um). (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

§ 13. Nos terminais com movimentação máxima de até 20 (vinte) passageiros/hora no desembarque 

internacional, será: (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

I - dispensada a disponibilização de escâner acoplado a esteira; e (Incluído pela Portaria RFB nº 

1.001, de 6 de maio de 2014) 

II - permitido substituir um dos escâneres referidos no inciso I do § 9º por equipamento com 

dimensões menores, do tipo utilizado para inspeção de segurança da aviação civil. (Incluído pela 

Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 14. Nos aeroportos com movimentação de até 5 (cinco) voos internacionais regulares por dia, no 

desembarque internacional, será permitido substituir o escâner acoplado à esteira por escâner móvel 

(montado em veículo motorizado), desde que este possa operar em qualquer esteira de devolução de 

bagagem e não ocorra, no mesmo intervalo de uma hora, mais de um desembarque internacional. 

(Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 15. Para fins do disposto no § 1º, quanto ao escaneamento de bagagem, as imagens geradas 

deverão ser transmitidas para a central de monitoramento ou estações de trabalho no próprio 

recinto, conforme as especificações do projeto aprovado na forma prevista no inciso III do § 5º do 

art. 8º. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 16. Deverão ser disponibilizados nos terminais de passageiros internacionais, nas áreas de 

desembarque internacional, portais detectores de metal na proporção de um equipamento para cada 

escâner no interior do terminal. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 
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§ 17. Os escâneres da RFB, em operação, existentes nos terminais de passageiros ou de turismo 

serão considerados para o cumprimento do disposto nos incisos I e II do § 9º e no § 14, enquanto 

sua utilização for autorizada pela unidade da RFB de jurisdição do recinto. (Incluído pela Portaria 

RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 18. A disponibilização de operadores de escâneres e a manutenção desses equipamentos a que se 

refere o caput aplicam-se inclusive para equipamentos disponibilizados pela própria RFB em 

terminais de passageiros. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

Seção V  

Da Disponibilização de Edifícios e Instalações, Equipamentos, Instrumentos e Aparelhos para 

Verificação de Mercadorias que Exijam Cuidados Especiais  

Art. 15. O local ou recinto que receba animais vivos, plantas ou parte delas, movimente cargas 

frigorificadas, tóxicas, explosivas ou quaisquer outras que exijam cuidados especiais no transporte, 

manipulação ou armazenagem, deverá dispor de curral, baias, armazém especial, câmara frigorífica 

ou área isolada especial, conforme o caso, que permita a descarga e a verificação, no mínimo, do 

conteúdo total da maior unidade de carga a ser movimentada no local ou recinto, de acordo com os 

requisitos técnicos, condições operacionais e de segurança definidos pelas autoridades competentes.  

Parágrafo único. A exigência de que trata o caput poderá ser dispensada no local ou recinto que 

movimente tais cargas sem armazená-las, ressalvadas as condições estabelecidas pelos outros 

órgãos da administração pública.  

Art. 16. O local ou recinto deverá dispor de instalações e equipamentos para o bom atendimento 

aos usuários, condutores de veículos de transporte, despachantes aduaneiros e outros intervenientes 

que atuem ou circulem por suas dependências, proporcionando-lhes condições de segurança, 

conforto, higiene e comodidade, observando, no tocante às questões de acessibilidade, as 

disposições da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro 

de 2004.  

Seção VI  

Dos Sistemas de Monitoramento e Vigilância e de Controle de Acesso  

Art. 17. O local ou recinto deverá dispor de sistema de monitoramento e vigilância de suas 

dependências, dotado de câmeras que permitam captar imagens com nitidez, inclusive à noite, nas 

áreas de movimentação de viajantes e cargas, e de armazenagem de mercadorias, e nos pontos de 

acesso e saída autorizados e outras definidas pela RFB. (Redação dada pela Portaria RFB nº 1.001, 

de 6 de maio de 2014) 

§ 1º Nos pontos de acesso e saída de veículos, o sistema de que trata o caput deverá contar com 

funcionalidade capaz de efetuar a leitura e identificar os caracteres das placas de licenciamento e, 

onde couber, o número de identificação de contêineres.  
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§ 2º A administradora do local ou recinto alfandegado deverá, sem ônus para a RFB, transmitir em 

tempo real, para a unidade de despacho jurisdicionante, as imagens e dados do sistema referido no 

caput e manter os arquivos correspondentes pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.  

§ 3º O titular da unidade de despacho jurisdicionante poderá determinar local distinto do previsto no 

§ 2º, para recepção das imagens e dados do sistema referido no caput.  

§ 4º A administradora do local ou recinto deverá disponibilizar, sem ônus para a RFB, inclusive no 

que concerne à manutenção, durante todo o período de vigência do alfandegamento, os 

equipamentos e softwares necessários à visualização das imagens captadas pelo sistema de 

monitoramento e vigilância.  

§ 5º ADE Conjunto da Coana e da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (Cotec) da 

RFB estabelecerá os requisitos mínimos do sistema previsto neste artigo.  

Art. 18 . O local ou recinto deve dispor de sistema informatizado que controle o acesso de pessoas e 

veículos, movimentação de cargas e armazenagem de mercadorias.  

§ 1º ADE Conjunto da Coana e da Cotec estabelecerá as especificações técnicas do sistema previsto 

neste artigo.  

§ 2º O sistema deverá funcionar ininterruptamente e disponibilizar imagens e informações de forma 

instantânea, com acesso via Internet para a RFB, em tempo real.  

§ 3º O sistema poderá ser compartilhado nos casos em que os alfandegamentos de silos ou tanques 

sejam tratados em processo autônomo e que estejam sob a responsabilidade da mesma 

administradora. (incluído pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 19. O titular da unidade de despacho jurisdicionante poderá dispensar, mediante solicitação 

devidamente justificada apresentada pelo interessado, a implementação de requisitos a que se 

referem os arts. 8º a 18, consideradas as características especificas do local ou recinto. (Redação 

dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 20. Os locais e recintos alfandegados localizados em áreas próximas poderão, desde que 

autorizados pelo titular da unidade de despacho jurisdicionante, compartilhar:  

I - escritórios dos órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 10;  

II - local, equipamentos e instalações previstos no art. 12; e  

III - aparelhos e instrumentos relacionados nos arts. 13 e 14.  

§ 1º Para fins de compartilhamento, considera-se em área próxima aqueles recintos cuja distância 

máxima até o local ou instalação compartilhada, por via de transporte em boas condições de tráfego, 

seja de 10km (dez quilômetros).  

§ 2º O compartilhamento não exclui a responsabilidade de cada recinto pelo atendimento dos 

requisitos para alfandegamento.  
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§ 3º A autorização fica condicionada ao emprego, por parte de cada um dos recintos, de meios que 

garantam a inviolabilidade e o rastreamento das cargas nos trajetos entre o local ou instalação 

compartilhada e os respectivos recintos.  

Art. 21. O sistema de monitoramento e vigilância eletrônica de que trata o art. 17 poderá ser 

compartilhado por locais e recintos alfandegados, ainda que jurisdicionados por distintas unidades 

de despacho, desde que autorizado pelos respectivos titulares.  

CAPÍTULO III  

DO PROCEDIMENTO PARA O ALFANDEGAMENTO  

Art. 22. A administradora do local ou recinto poderá submeter estudo preliminar e anteprojeto do 

local e instalações à apreciação do titular da unidade de despacho jurisdicionante, a fim de adequá-

los às condições necessárias à futura solicitação de alfandegamento.  

§ 1º O disposto no caput não se aplica às especificações técnicas do sistema de que trata o § 1º do 

art. 18. (Renumerado pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

§ 2º Na hipótese de terminais de passageiros internacionais ou de turismo, a apresentação do 

anteprojeto a que se refere o caput deverá ser realizada antes do início das obras e instalações de 

construção, reforma, ampliação ou modernização. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

§ 3º Na aprovação a que se refere o § 2º do art. 8º, a autoridade deverá informar a capacidade 

máxima de operação do recinto, em termos de passageiros/hora, no embarque e no desembarque, 

que as áreas, instalações e equipamentos disponibilizados comportam, em consonância com o 

disposto no Manual para Alocação de Áreas em Aeroportos para Órgãos Públicos Membros da 

Conaero e com os parâmetros previstos nesta Portaria. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

Art. 23. A solicitação de alfandegamento será protocolizada pelo interessado na unidade de 

despacho jurisdicionante, informando a localização do local ou recinto, os tipos de carga ou 

mercadorias que movimentará e armazenará, as operações aduaneiras que pretende realizar, 

inclusive cabotagem, se for o caso, e os regimes aduaneiros que pretende operar, e deverá ser 

instruída com os seguintes documentos:  

I - contrato ou ato de concessão, permissão, arrendamento, autorização ou delegação e, se aplicável, 

seu extrato publicado no Diário Oficial da União (DOU), do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município, conforme o caso;  

II - prova de habilitação ao tráfego internacional expedida pela autoridade competente, no caso de 

porto, instalação portuária de uso privativo, aeroporto ou ponto de fronteira ou, alternativamente, 

prova de pré-qualificação como operador portuário, no caso de instalação portuária de uso público 

ou de uso privativo localizada em porto organizado;  
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III - comprovação do direito de construção e uso de tubulações, esteiras ou similares, no caso de 

tanque ou silo;  

IV - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e correspondente 

certidão simplificada expedida pelas juntas comerciais em se tratando de sociedade comercial, 

devendo, no caso de sociedade por ações, estar acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores;  

V - cópia do documento de identidade dos signatários da solicitação referida no caput, 

acompanhada do respectivo instrumento de procuração, se for o caso;  

VI - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do 

estabelecimento;  

VII - termo de fiel depositário;  

VIII - termo(s) de designação de preposto(s);  

IX - projeto do local ou recinto a ser alfandegado, contendo:  

a) planta de situação, em relação à malha viária que serve ao local;  

b) planta de locação, indicando arruamento, portarias, pátios, armazéns, silos, tanques, guaritas, 

ramais ferroviários, muros, cercas, portões, balanças, escâneres, equipamentos para movimentação 

de mercadorias, áreas de exame e verificação de mercadorias, instalações da administradora do 

local ou recinto, da RFB e dos demais órgãos anuentes;  

c) planta da rede de equipamentos do sistema de monitoramento e vigilância, com as respectivas 

áreas de cobertura;  

d) planta indicativa dos fluxos de movimentação de veículos e cargas;  

e) plantas baixas das edificações e das instalações da administradora do local ou recinto e os de uso 

da RFB e as dos demais órgãos anuentes;  

f) especificações técnicas das construções e da pavimentação das áreas descobertas;  

g) certificado de arqueação emitido por órgão oficial ou entidade autorizada para cada unidade 

armazenadora, no caso de silos ou tanques para armazenamento de produtos a granel;  

h) declaração de capacidade máxima de armazenamento, especificando cada tipo e espécie de carga 

e volume, inclusive com os dimensionamentos mínimos reservados para a circulação e 

movimentação dentro do recinto;  

i) expectativa de movimentação de cargas no local ou recinto, nos termos da fórmula contida no § 

4º do art. 14; e  

j) certificado de aferição dos aparelhos e instrumentos para quantificação de mercadorias, emitido 

por órgão oficial ou entidade autorizada; (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro 

de 2013) 
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X - documentação técnica relativa aos sistemas referidos nos arts. 17 e 18; (Redação dada pela 

Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

XI - manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Sistema de Vigilância 

Agropecuária (Vigiagro) sobre a necessidade de disponibilização de edificações e instalações, 

equipamentos de informática, mobiliário e materiais para o exercício de suas atividades; (Redação 

dada pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

XII - licenciamento ambiental junto ao órgão competente, no caso de ZPE, em atendimento ao 

disposto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009; (Redação dada pela Portaria 

RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

XIII - declaração de capacidade máxima para embarque e desembarque internacionais de 

passageiros, não superior aos parâmetros aprovados na forma prevista no § 3º do art. 22; (Incluído 

pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

XIV - termo de compromisso do administrador aeroportuário de manter a programação de 

quantitativos de voos e embarques e desembarques de viajantes dentro das capacidades declaradas 

na forma prevista no inciso XIII; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

XV - termo de compromisso a que se refere o § 10 do art. 14; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, 

de 6 de maio de 2014) 

XVI - termo de compromisso de não sobreposição de voos internacionais na programação de slots 

do aeroporto, na hipótese a que se refere o § 14 do art. 14; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 

6 de maio de 2014) 

XVII - termo de compromisso para o cumprimento de pequenas pendências, na hipótese prevista no 

§ 6º do art. 28; e (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

XVIII - termo de compromisso de fornecer operadores para escâneres, inclusive quando os 

equipamentos forem disponibilizados pela própria RFB, pessoal de apoio para atividades braçais e 

de organização de fluxos de passageiros. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 

2014) 

§ 1º Estão dispensados de prova nos termos do inciso II do caput os estabelecimentos operados pela 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), pelas concessionárias de aeroportos 

da União, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e pelos recintos de zona 

secundária, administrados pelas pessoas jurídicas titulares das respectivas permissões, concessões 

ou licenças nos termos de legislação específica. (Redação dada pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

§ 2º O responsável pela promoção de eventos referidos no inciso V do art. 3º deverá anexar à 

solicitação de alfandegamento a programação do evento e a autorização ou contrato para utilização 

da área, caso não seja proprietária ou titular do domínio útil.  
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§ 3º Na hipótese de que trata o § 2º, o disposto no inciso IX do caput resumir-se-á ao croqui do 

local ou recinto, com indicações dos locais de carga e descarga, guarda e exposição de mercadorias 

e do espaço destinado à sua verificação.  

§ 4º Entende-se por tipos de carga a forma de acondicionamento das mercadorias, a saber: 

frigorificada, solta, a granel ou unitizadas.  

§ 5º ADE da Coana estabelecerá os modelos dos termos de fiel depositário e de designação de 

preposto previstos neste artigo. (Incluído pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

§ 6º O ato de criação de uma ZPE supre a comprovação do cumprimento das exigências 

estabelecidas no § 1º do art. 1º do Decreto nº 6.814, de 2009, cabendo à Comissão de 

Alfandegamento verificar se a área objeto do pedido de alfandegamento de ZPE está dentro do 

perímetro definido no citado ato. (Incluído pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 24. A Comissão de Alfandegamento procederá ao exame da documentação protocolizada e 

verificará a situação fiscal do interessado, relativamente aos impostos e contribuições administrados 

pela RFB, salvo no caso da solicitação de alfandegamento encontrar-se instruída com Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou com 

Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, observando-se as disposições do Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007.  

§ 1º A comissão deverá concluir as verificações a que se refere o caput no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da protocolização, com exceção daquelas relativas aos documentos de que trata o inciso X 

do art. 23.  

§ 2º Verificada qualquer irregularidade na documentação ou relativa à situação fiscal, a comissão 

intimará o interessado a saneá-la no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável em situações justificadas.  

§ 3º Suspende-se o prazo previsto no § 1º até que o interessado atenda às intimações descritas no § 

2º.  

§ 4º Vencido o prazo a que se refere o § 2º sem que o interessado atenda às intimações feitas, o 

processo será encaminhado ao titular da unidade de despacho jurisdicionante para arquivamento, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Redação dada pela Portaria RFB nº 

113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 25. Concluídos a verificação e o exame a que se refere o art. 24, a Comissão de 

Alfandegamento realizará, no prazo de até 60 (sessenta) dias, as atividades a seguir relacionadas, 

lavrando relatório a ser juntado ao processo:  

I - vistoria das instalações físicas, em cotejo com o projeto apresentado, e das condições 

operacionais e de segurança do local ou recinto;  
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II - verificação do atendimento dos requisitos técnicos e operacionais de que tratam os arts. 6º a 21, 

inclusive avaliação prévia do funcionamento dos sistemas informatizados de controle referidos nos 

arts. 17 e 18; e  

III - avaliação das condições necessárias à garantia da segurança aduaneira.  

§ 1º Não sendo cumpridos os requisitos para alfandegamento, a comissão intimará o interessado a 

adotar as providências pertinentes no prazo de até 90 dias, considerando suas complexidades, 

prorrogável, a juízo da Comissão de Alfandegamento, mediante pedido justificado.  

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, interrompe-se o prazo previsto no caput.  

§ 3º Após a conclusão das providências, o interessado comunicará o fato à comissão, para nova 

verificação.  

§ 4º Concluídas as verificações, a Comissão de Alfandegamento elaborará relatório circunstanciado, 

fundamentando recomendação de alfandegamento do local ou recinto, ou o indeferimento da 

solicitação, e encaminhará os autos para o titular da unidade de despacho jurisdicionante.  

§ 5º O titular da unidade de despacho jurisdicionante encaminhará o processo ao respectivo 

Superintendente da Receita Federal do Brasil, manifestando-se quanto à solicitação de 

alfandegamento.  

Art. 26. A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF) jurisdicionante 

recepcionará os autos e deverá, no prazo de 30 (trinta) dias:  

I - retornar o processo à comissão para efetuar verificações complementares, requerer informações 

adicionais ou fazer novas exigências ao interessado, se entender necessário;  

II - editar o ADE de alfandegamento; ou  

III - indeferir a solicitação, com base em despacho fundamentado.  

§ 1º No caso previsto no inciso I do caput aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 24 e 25.  

§ 2º Do indeferimento da solicitação cabe pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias.  

§ 3º Do indeferimento do pedido de reconsideração, cabe recurso ao Secretário da Receita Federal 

do Brasil, em instância final administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela 

Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

§ 4º Após a publicação do ADE de alfandegamento, os autos serão encaminhados para ciência do 

interessado e arquivamento na unidade de despacho jurisdicionante.  

Art. 27. A solicitação de ampliação, redução, anexação ou desanexação de áreas de pátio, 

armazéns, silos e tanques ao local ou recinto alfandegado, deverá ser formalizada pelo interessado 

de acordo com as disposições do art. 23.  

§ 1º A solicitação a que se refere o caput será anexada aos autos do processo do alfandegamento do 

local ou recinto.  
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§ 2º O processamento da solicitação de que trata o caput, com vistas à edição de ADE que altere as 

características anteriores do alfandegamento, obedecerá às disposições estabelecidas nos arts. 24 a 

26, sendo dispensada a juntada de documentos e informações que constem do processo de que trata 

o § 1º.  

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica às operações e tipos de carga não previstos no ADE 

de alfandegamento do local ou recinto, bem como à alteração das dimensões de área demarcada em 

ADE de credenciamento para operar Regimes Aduaneiros Especiais.  

CAPÍTULO IV  

DO ATO DE ALFANDEGAMENTO  

Art. 28. O ato que declarar o alfandegamento estabelecerá seu prazo, tipos de carga e as operações 

aduaneiras autorizadas no local ou recinto, inclusive limites e condições para a execução destas, 

dentre as quais:  

I - entrada ou saída, atracação, estacionamento ou trânsito de veículos procedentes do exterior ou a 

ele destinados;  

II - carga, descarga, transbordo, baldeação, redestinação, armazenagem ou passagem de 

mercadorias ou bens procedentes do exterior ou a ele destinados;  

III - despacho de mercadorias em regime de trânsito aduaneiro;  

IV - conclusão de trânsitos de exportação e embarque para o exterior;  

V - despacho de importação;  

VI - despacho de exportação;  

VII - despacho aduaneiro de remessas expressas;  

VIII - despacho aduaneiro de remessas postais internacionais;  

IX - despacho aduaneiro de bagagem desacompanhada;  

X - despacho aduaneiro de internação de mercadorias saindo da Zona Franca de Manaus (ZFM) ou 

de Área de Livre Comércio (ALC);  

XI - embarque, desembarque ou trânsito de viajantes e dos bens que portem consigo, procedentes 

do exterior ou a ele destinados; e (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 

2013) 

XII - embarque de viajantes saindo da ZFM ou da ALC.  

§ 1º O alfandegamento será declarado respeitando os seguintes prazos:  

I - de vigência do contrato ou ato que legitimou a sua solicitação, de acordo com o disposto no 

inciso I do caput do art. 23, devendo no caso de tanque ou silo, observar também o prazo referido 

no inciso III do mesmo artigo, prevalecendo o que primeiro expirar;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
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II - de duração do evento, na hipótese prevista no inciso V do caput do art. 3º, acrescido de até 30 

(trinta) dias, antes e depois do evento, para a recepção e devolução das mercadorias; (Redação dada 

pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

III - de até 1 (um) ano, nos casos de alfandegamento de terminais internacionais de passageiros 

recém construídos, ampliados, reformados ou modernizados, na fase inicial de operações, com 

pequenas pendências de obras, instalações e equipamentos; (Redação dada pela Portaria RFB nº 

1.001, de 6 de maio de 2014) 

IV - de duração do período de estação turística, repetida a cada ano, no caso de terminais para 

atendimento de fluxo turístico de temporada; e (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio 

de 2014) 

V - de duração indeterminada, nas demais hipóteses. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de 

maio de 2014) 

§ 2º No caso de empresa beneficiária do regime aduaneiro especial de loja franca, o ADE de 

alfandegamento deverá também conceder a habilitação para a empresa operar o regime.  

§ 3º A SRRF jurisdicionante indicará a unidade de despacho responsável pelo controle aduaneiro, 

na qual o titular poderá autorizar de forma excepcional a entrada ou a saída de veículo por porto, 

aeroporto ou ponto de fronteira não alfandegado, em casos justificados, sendo esse controle 

exercido sobre o veículo desde o seu ingresso no território aduaneiro até a sua efetiva saída, e 

estendido a mercadorias e outros bens existentes a bordo, inclusive os bens de viajantes. (Redação 

dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

§ 4º Qualquer que seja o prazo do alfandegamento, serão indicados no ADE:  

I - o tipo de fiscalização aduaneira, que poderá ser:  

a) ininterrupta, quando exercida presencialmente em tempo integral;  

b) em horários determinados, quando exercida presencialmente nos horários em que é autorizada a 

realização de atividades aduaneiras;  

c) eventual, quando realizada segundo a conveniência e a necessidade do interessado, observando-

se os termos, limites e condições estabelecidos pela RFB, ainda que fora do horário de 

funcionamento do recinto, em decorrência de situação específica;  

II - a unidade de despacho jurisdicionante;  

III - o código de recinto no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex);  

IV - o dimensionamento total e individualizado das áreas e instalações do local ou recinto 

alfandegado, em zona primária ou secundária;  

V - a menção sobre a obrigatoriedade de ressarcimento ao  

Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf) 

das despesas administrativas decorrentes das atividades extraordinárias da fiscalização aduaneira .  
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§ 5º Na hipótese de prorrogação do prazo do ato de concessão, permissão, arrendamento, 

autorização ou delegação, a administradora do local ou recinto deverá, com antecedência mínima de 

90 (noventa) dias da data de vencimento do ADE de alfandegamento, formalizar solicitação para 

renovação de alfandegamento, que será instruída com o instrumento de prorrogação e, se aplicável, 

seu extrato publicado no DOU, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, e 

anexado ao processo de alfandegamento originário. 

§ 6º Consideram-se pequenas pendências de obras, instalações e equipamentos, a carência dos itens 

abaixo relacionados desde que o respectivo fornecimento já esteja contratado ou que o responsável 

pelo recinto ou o seu administrador apresente termo de compromisso garantindo disponibilizá-los 

no prazo de até 1 (um) ano: (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

I - escâneres de esteiras de restituição de bagagem, em terminais com até 600 (seiscentos) 

passageiros/hora no horário de pico; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

II - canil, balança, câmeras de monitoramento ambiental, gravadores de som, portais detectores de 

metal e aparelhos de video para informação de viajantes; (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 

de maio de 2014) 

III - equipamentos e instrumentos acessórios, conforme sua classificação no projeto aprovado na 

forma prevista no inciso III do § 5º do art. 8º;(Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 

2014) 

IV - equipamentos e instrumentos acessórios, assim considerados pelo chefe da unidade da RFB, na 

hipótese de terminais de passageiros cujos projetos já se encontravam em etapa de acabamento na 

data de 30 de abril de 2014; e (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

V - diferenças de até 15% (quinze por cento) em áreas de salas, escritórios ou alojamentos, tendo 

como referência o Manual para Alocação de Áreas em Aeroportos para Órgãos Públicos Membros 

da Conaero ou do projeto aprovado pela RFB, em aeroportos que já se encontravam em etapa de 

acabamento na data de 30 de abril de 2014. (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 

2014) 

§ 7º No caso de terminais a que se refere o inciso IV do § 1º, o alfandegamento será: (Incluído pela 

Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 

I - automaticamente suspenso com o encerramento da temporada turística, ficando o recinto livre de 

obrigações perante a RFB fora desse período; e (Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio 

de 2014) 

II - retomado mediante simples despacho da autoridade local de reconhecimento das condições 

técnicas e operacionais para a realização das operações de embarque e desembarque de turistas. 

(Incluído pela Portaria RFB nº 1.001, de 6 de maio de 2014) 
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Art. 29. Os pontos de fronteira e recintos administrados pela RFB serão alfandegados pelo 

Superintendente da Receita Federal do Brasil da respectiva Região Fiscal de jurisdição, que editará 

ADE nos moldes previstos no art. 28, no que couber.  

§ 1º O titular da unidade de despacho jurisdicionante instruirá o processo de alfandegamento, o qual 

obedecerá às exigências dos incisos II e IX do art. 23.  

§ 2º Nos locais e recintos referidos no caput, não será permitida a descarga e a armazenagem de 

mercadoria importada ou despachada para exportação, salvo as operações de descarga para 

transbordo e aquelas no interesse da fiscalização aduaneira.  

 

CAPÍTULO V  

DO ATO DE DESALFANDEGAMENTO  

Art. 30. Entende-se por desalfandegamento a extinção do alfandegamento por decurso do prazo de 

sua vigência ou, a qualquer tempo, em virtude de requerimento da administradora do local ou 

recinto alfandegado ou de decisão de ofício da RFB, fundamentada em conveniência operacional ou 

administrativa, e não decorrente de imposição de sanção administrativa. (Redação dada pela 

Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

§ 1º O desalfandegamento de que trata o caput será formalizado por meio de ADE da SRRF que 

jurisdiciona o local ou recinto.  

§ 2º Nos casos de desalfandegamento parcial, o ADE de alfandegamento em vigor será alterado de 

forma a permitir a continuidade operacional nas áreas não desalfandegadas.  

§ 3º A Comissão de Alfandegamento realizará o inventário das mercadorias armazenadas no local 

ou recinto logo após a publicação do ADE de desalfandegamento.  

Art. 31. O porto, aeroporto, ponto de fronteira, instalação portuária ou aeroportuária, bem como 

qualquer outro local ou recinto de zona primária ou secundária desalfandegado pela SRRF 

jurisdicionante fica impedido de receber cargas contendo mercadorias importadas ou destinadas a 

exportação, inclusive em regime de trânsito aduaneiro, a partir da data de publicação do respectivo 

ADE.  

§ 1º Excluem-se do disposto no caput as mercadorias:  

I - importadas que, até a data da publicação do ato de desalfandegamento, integrem manifesto de 

carga de:  

a) embarcação que se encontre fundeada ou atracada no porto ou em instalação portuária de uso 

público ou privativo;  

b) aeronave cujo voo tenha sido iniciado; ou  

c) veículo terrestre cuja chegada no local alfandegado já tenha ocorrido;  

II - submetidas a despacho aduaneiro de exportação:  
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a) aguardando o embarque em embarcação ou aeronave, nas situações previstas, respectivamente, 

nas alíneas "a" e "b" do inciso I; e  

b) carregadas em veículo terrestre com destino ao exterior até a data de publicação do ato de 

desalfandegamento do ponto de fronteira.  

§ 2º O trânsito aduaneiro que, eventualmente, chegar nos locais referidos no caput em data posterior 

à publicação do ADE de desalfandegamento deverá ser redirecionado pela unidade de despacho 

jurisdicionante para outro local ou recinto alfandegado, facultada a escolha do beneficiário do 

regime, ressalvada a hipótese prevista na alínea "b" do inciso II do § 1º.  

Art. 32. As mercadorias que se encontrem armazenadas nos locais ou recintos desalfandegados na 

data da publicação do respectivo ADE ou que venham a ser armazenadas neles por força do 

disposto no § 1º do art. 31 ficarão sob a custódia da respectiva empresa administradora do recinto, 

na condição de fiel depositária.  

§ 1º As mercadorias referidas neste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da 

publicação do ADE de desalfandegamento, deverão ser submetidas, conforme seja o caso:  

I - a despacho aduaneiro de importação para consumo ou de trânsito aduaneiro para outro local ou 

recinto alfandegado;  

II - a despacho aduaneiro para extinção do regime especial ou aplicado em áreas especiais; ou de 

trânsito aduaneiro destinado a outro local ou recinto alfandegado que opere o regime a que estejam 

submetidas;  

III - aos procedimentos de devolução ao exterior, nas hipóteses previstas na legislação; ou  

IV - aos procedimentos de embarque para o exterior ou ao regime de trânsito aduaneiro para outro 

local ou recinto alfandegado, no caso de mercadoria desembaraçada para exportação.  

§ 2º Na hipótese de transferência para outro recinto alfandegado serão mantidas as condições da 

concessão do regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais.  

Art. 33. O alfandegamento de instalações portuárias localizadas em porto organizado, exploradas 

por terceiros mediante contrato de arrendamento ou de adesão, subsiste independentemente do 

alfandegamento do porto.  

§ 1º As operações de carga, descarga, movimentação, armazenagem ou passagem de mercadorias 

destinadas ao exterior ou dele procedentes, bem como o tráfego internacional de passageiros, 

realizados nas instalações portuárias referidas no caput, poderão ser desenvolvidas ainda que sejam 

utilizadas áreas de uso comum do porto organizado desalfandegado.  

§ 2º O titular da unidade de despacho jurisdicionante local poderá estabelecer limitações às 

atividades mencionadas no § 1º na hipótese de as áreas de uso comum do porto organizado 

deixarem de oferecer condições adequadas de segurança para o exercício do controle fiscal.  
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Art. 34 . A suspensão e o cancelamento de alfandegamento, quanto às cargas e aos controles 

aduaneiros, implicam procedimentos administrativos idênticos aos do desalfandegamento, no que 

couber.  

CAPÍTULO VI  

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ALFANDEGAMENTO  

Art. 35 . A unidade de despacho jurisdicionante procederá ao acompanhamento diário das 

condições de operação e segurança para o funcionamento dos locais ou recintos alfandegados, 

estando os administradores dos locais ou recintos alfandegados sujeitos às sanções cabíveis, nos 

termos da legislação em vigor, no caso de descumprimento de requisito exigido para o 

alfandegamento.  

Parágrafo único. O titular da unidade de despacho jurisdicionante deverá cientificar a Comissão de 

Alfandegamento das sanções aplicadas às administradoras dos locais e recintos alfandegados. 

(Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 36. A Comissão de Alfandegamento realizará avaliação anual e elaborará relatório sobre a 

situação de cada local ou recinto, observado cronograma estabelecido pela SRRF jurisdicionante.  

§ 1º O eventual descumprimento de requisito para alfandegamento verificado durante a avaliação 

anual deverá ser objeto de representação ao titular da unidade de despacho jurisdicionante, 

oferecida pela Comissão de Alfandegamento, com vistas à aplicação da correspondente sanção 

administrativa. (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

§ 2º O relatório, acompanhado de informação sobre as providências adotadas, das eventuais 

propostas de alteração do ato de alfandegamento, e de despacho de apreciação do titular da unidade 

de despacho jurisdicionante, será encaminhado à SRRF.  

§ 3º A SRRF deverá manifestar-se quanto às propostas apresentadas e promover, quando for o caso, 

as devidas alterações e a consequente reedição do ADE, sendo dispensada a juntada de documentos 

e informações constantes no processo de alfandegamento.  

§ 4º As SRRF deverão encaminhar à Coana, até o dia 15 do mês de junho, relatório anual 

consolidado, referente ao ano calendário anterior, sobre a situação dos locais e recintos sob sua 

jurisdição, acompanhado de informações sobre as providências adotadas para sanar eventuais 

irregularidades.  

Art. 37. Os locais e recintos de fronteira alfandegados, administrados pela RFB, serão avaliados, no 

que couber, nos termos desta Portaria.  

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência de irregularidade cujo saneamento encontre-se fora da 

competência do titular da unidade de despacho jurisdicionante, cabe a este comunicar o fato com 

proposta de regularização ao Superintendente da Receita Federal do Brasil.  
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CAPÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 38. O alfandegamento nos termos desta Portaria não dispensa o cumprimento de outras 

obrigações decorrentes de lei ou de acordo internacional, bem como o atendimento a exigências 

regulamentares ou contratuais estabelecidas pela administração pública. 

Art. 39. O Superintendente da Receita Federal do Brasil designará, no âmbito de sua jurisdição, 

pelo menos uma Comissão de Alfandegamento, à qual competirá: 

I - processar as solicitações de alfandegamento; (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de 

janeiro de 2013) 

II - realizar as avaliações anuais de alfandegamento; e (Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 

31 de janeiro de 2013)  

III - subsidiar por meio de parecer fundamentado as decisões do titular da unidade de despacho 

jurisdicionante afetas ao alfandegamento, podendo para tanto solicitar perícias e laudos técnicos. 

(Incluído pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

§ 1º A Comissão de Alfandegamento terá duração de 2 (dois) anos, facultada a recondução, e será 

composta por no mínimo 3 (três) servidores da RFB.  

§ 2º A Comissão de Alfandegamento poderá ter atuação local ou regional, conforme definido no ato 

de designação.  

Art. 40. Quaisquer alterações nos sistemas referidos nos arts. 17 e 18, bem como na estrutura física 

do local ou recinto, não compreendidas no art. 27, desde que devidamente justificadas pela 

administradora, poderão ser autorizadas pelo titular da unidade de despacho jurisdicionante. 

(Redação dada pela Portaria RFB nº 113, de 31 de janeiro de 2013) 

Art. 41. Nos aeroportos internacionais, quando não estiver ocorrendo embarque ou desembarque de 

viajantes procedentes do exterior ou a ele destinado, fica facultada a operação de voos domésticos 

no recinto alfandegado, mediante prévia comunicação da administradora do recinto ao titular da 

unidade de despacho jurisdicionante.  

Art. 42 . A administradora do local ou recinto alfandegado deverá comunicar à unidade da RFB de 

jurisdição sempre que houver alteração de preposto, de que trata o inciso VIII do art. 23.  

Art. 43 . Os locais ou recintos que se encontrem alfandegados terão o prazo de 15 quinze meses, 

contado da publicação desta Portaria, para cumprirem os requisitos estabelecidos nos arts. 14 e 17.  

§ 1º O disposto no caput deste artigo não altera outros prazos para cumprimento de requisitos que a 

administradora do local ou recinto esteja obrigada a cumprir, e que foram mantidos nesta Portaria.  

§ 2º O deferimento da solicitação a que se refere o art. 27 não implica novo alfandegamento, por 

conseguinte confere à administradora do local ou recinto a manutenção dos prazos originalmente 

previstos para o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 6º ao 21.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2013/portrfb1132013.htm
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Art. 44. Aplica-se o disposto nesta Portaria aos recintos denominados Centros Logísticos e 

Industriais Aduaneiros (CLIA), que tenham sido constituídos nos termos da Medida Provisória nº 

320, de 24 de agosto de 2006 .  

Art. 45. Ficam revogadas a Portaria RFB nº 2.438, de 21 de dezembro 2010 , e a Instrução 

Normativa SRF nº 171, de 5 de julho de 2002 .  

Art. 46. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

  

  

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2006/mp320.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2006/mp320.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2010/portrfb24382010.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2002/in1712002.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2002/in1712002.htm
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ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COANA/COTEC Nº 23, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 

    (DOU nº 206, de 27.10.2010) 

 

Altera o Ato Declaratório Executivo Conjunto Coana/Cotec Nº 

2, de 26 de setembro de 2003, que especifica os requisitos 

técnicos, formais e prazos para implantação de sistema 

informatizado de controle aduaneiro domiciliar e de recintos 

alfandegados ou autorizados a operar com mercadorias sob 

controle aduaneiro.  

 

O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA E O COORDENADOR-

GERAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições e 

tendo em vista o disposto no inciso II do § 3º do art. 6º da Instrução Normativa SRF Nº 55, de 23 de 

maio de 2000, no inciso II do art. 50 da Instrução Normativa Nº 241, de 6 de novembro de 2002, e 

nos artigos 13 e 40, incisos I e III, da Instrução Normativa RFB Nº 952, de 2 de julho de 2009, 

declaram: 

Art. 1º O Ato Declaratório Executivo Conjunto Coana/Cotec Nº 2, de 26 de setembro de 2003, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 10. As operações de armazenagem, desunitização, unitização, desconsolidação (ou 

consolidação) e transferência de local de armazenagem de lotes de carga no recinto deverão ser 

registradas com obediência ao conteúdo de informações relacionadas nos itens 1.3 a 1.9 e 1.10ª do 

Anexo Único, pelo menos. 

(...)” (NR) 

“2.4 – Das Mercadorias Armazenadas em Recintos Alfandegados de Uso Público e em Zonas de 

Processamento de Exportação (ZPE) 

(...)” (NR) 

2.6 – Da Movimentação de Mercadorias entre Administradora de Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) e Empresas nela Instaladas 

Art. 12-A. A movimentação de mercadorias decorrente de operações realizadas entre a 

administradora da ZPE e cada uma das empresas nela instaladas sujeita-se à prévia emissão de 

RTM, observando-se, no que couber, as disposições contidas no art. 12. 

§ 1º Deverá ser informado em campo próprio da RTM: 

I – no caso de bens importados ou provenientes do mercado nacional, a correspondente Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) de entrada ou de venda, emitida, conforme o caso, pelo importador ou pelo 

fornecedor nacional; e 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/AtosExecutivos/2003/CONJUNTOS/ADCOANACOTEC002.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/AtosExecutivos/2003/CONJUNTOS/ADCOANACOTEC002.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Ins/Ant2001/2000/in0552000.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Ins/Ant2001/2000/in0552000.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Ins/2002/in2412002.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Ins/2009/in9522009.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/AtosExecutivos/2003/CONJUNTOS/ADCOANACOTEC002.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/Legislacao/atos/Coana/2010/AnexoÚnicoADECoana23.doc
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II – no caso de recebimento de bens do mercado interno não amparados por NF-e, deverá ser 

informada a NF-e de entrada, sem a incidência de qualquer tributo, constando a expressão “NF-e 

Emitida para Fins de Controle de Operação em ZPE”, indicando ainda o número da nota fiscal 

correspondente. 

§ 2º A movimentação de bens entre empresas instaladas em uma mesma ZPE, também será efetuada 

por meio de RTM, devendo nela ser indicado o número da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida 

pelo remetente das mercadorias.” 

“Art. 47-A. O disposto nos arts. 13 a 32 não se aplica ao sistema informatizado de controle relativo 

à entrada, armazenamento, movimentação e saída de bens em ZPE, a que se refere o inciso IX do § 

1º do art. 6º da Instrução Normativa RFB Nº 952, de 2 de julho de 2009.” 

Art. 2º Este ADE entra em vigor na data de sua publicação.”  

 

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO 

Coordenador-Geral de Administração Aduaneira  

CLAUDIA MARIA DE ANDRADE 

Coordenador-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Ins/2009/in9522009.htm
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ANEXO ÚNICO 

 

“Seção 1 – Dos registros de operações nos recintos e estabelecimentos. 

(...) 

1.3.5.3.3 CFOP por item; 

(...) 

1.9.2 novo local de armazenagem; 

1.9.2.1 localização tridimensional de carga não desunitizada (coordenadas): 

1.9.2.2 comprimento (frente); 

1.9.2.3 largura (profundidade); 

1.9.2.4 altura (nível); 

(...) 

1.11.1.3.7.6 valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – vinculado suspenso; 

1.11.1.3.7.6ª Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso; 

1.11.1.3.7.6B Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) suspenso; 

1.11.1.3.7.6C Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo 

Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) suspenso; 

1.11.1.3.7.6D Contribuição para o PIS/Pasep suspenso; 

1.11.1.3.7.6E Contribuição para o PIS/Pasep-Importação suspenso; e 

1.11.1.3.7.6F Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) 

suspenso. 

(...) 

1.11.4.4.7.6 valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – vinculado suspenso; 

1.11.4.4.7.6ª Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso; 

1.11.4.4.7.6B Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) suspenso; 

1.11.4.4.7.6C Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo 

Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) suspenso; 

1.11.4.4.7.6D Contribuição para o PIS/Pasep suspenso; 

1.11.4.4.7.6E Contribuição para o PIS/Pasep-Importação suspenso; e 

1.11.4.4.7.6F Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) 

suspenso. 

(...) 

1.23 Registro de avarias, perdas, furtos, roubos e outras ocorrências (em recintos 

alfandegados de uso público e em Zonas de Processamento de Exportação – ZPE): 

(...)” 
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RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997 

(DOU nº 247, 22/12/1997) 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições e 

competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas 

pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 

Interno, e 

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 

ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão 

ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente; 

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os 

instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua; 

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 011/94, que determina a 

necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental; 

Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental 

estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não foram definidos;  

Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da competência para o 

licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;  

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em 

conformidade com as respectivas competências, resolve: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 

empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos 

ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 

relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano 
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e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de 

manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. 

IV - Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área 

de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados.  

Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem 

prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no 

Anexo 1, parte integrante desta Resolução.  

§ 2º - Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e 

a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o 

porte e outras características do empreendimento ou atividade. 

Art. 3º A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual 

dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 

regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento 

não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos 

ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. 

Art. 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na 

plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 

conservação do domínio da União. 

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais 

Estados; 

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material 

radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e 

aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
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V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica. 

§ 1º - O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico 

procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou 

empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 

§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento 

de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando 

possível, as exigências. 

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos e atividades:  

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de 

domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação 

permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que 

assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios; 

IV - delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio. 

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que 

trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios 

em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos 

demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

envolvidos no procedimento de licenciamento. 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio.  

Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, 

conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes 

licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 

os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
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II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo 

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 

de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de 

acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. 

Art. 9º O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a 

natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a 

compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e 

operação. 

Art. 10 O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento 

correspondente à licença a ser requerida;  

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos 

e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos documentos, projetos 

e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, 

integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e 

estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação 

caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, 

decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando 

os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da 

Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em 

conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a 

autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos 

competentes. 
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§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental - EIA, se 

verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, 

conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a 

participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação. 

Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por 

profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. 

Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput 

deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 

administrativas, civis e penais. 

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as 

licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou 

empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 

planejamento, implantação e operação. 

§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos 

de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos 

de Meio Ambiente. 

§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos 

empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de 

desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que 

definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades. 

§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de 

licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas 

voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho 

ambiental. 

Art. 13 - O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por 

dispositivo legal, visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão 

ambiental competente.  

Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão 

ambiental para a análise da licença. 

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para 

cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou 

empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que 

observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu 

deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência 

pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. 
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§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos 

estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor. 

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a 

concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 

Art. 15 - O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, 

formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar 

do recebimento da respectiva notificação  

Parágrafo Único - O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a 

concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 

Art. 16 - O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, sujeitará 

o licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o 

empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença. 

Art. 17 - O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo 

requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, 

mediante novo pagamento de custo de análise. 

Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, 

especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou 

atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos. 

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) 

anos. 

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle 

ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 

§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade 

prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II 

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a 

Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e 

peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. 

§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão 

ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de 

validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de 

vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III. 
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§ 4º - A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser 

requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de 

validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação 

definitiva do órgão ambiental competente. 

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os 

condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, 

quando ocorrer: 

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. 

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

Art. 20 - Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter 

implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, 

ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados. 

Art. 21 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos 

processos de licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes, revogadas as 

disposições em contrário, em especial os artigos 3o e 7º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986. 

 

 

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES     

SOBRINHO 

Presidente 

RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO 

Secretário-Executivo 
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ANEXO 1 

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS  

SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 Extração e tratamento de minerais 

- pesquisa mineral com guia de utilização 

- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento 

- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento 

- lavra garimpeira 

- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural 

Indústria de produtos minerais não metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração 

- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material 

cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros. 

Indústria metalúrgica 

- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos 

- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive galvanoplastia 

- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro 

- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive galvanoplastia 

- relaminação de metais não-ferrosos , inclusive ligas 

- produção de soldas e anodos 

- metalurgia de metais preciosos 

- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas 

- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 

- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive galvanoplastia  

- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície 

Indústria mecânica 

- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico 

e/ou de superfície 

Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações 

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores 

- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática 
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- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 

Indústria de material de transporte 

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios 

- fabricação e montagem de aeronaves 

- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 

Indústria de madeira 

- serraria e desdobramento de madeira 

- preservação de madeira 

- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada 

- fabricação de estruturas de madeira e de móveis 

Indústria de papel e celulose 

- fabricação de celulose e pasta mecânica 

- fabricação de papel e papelão 

- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada 

Indústria de borracha 

- beneficiamento de borracha natural 

- fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos 

- fabricação de laminados e fios de borracha 

- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex 

Indústria de couros e peles 

- secagem e salga de couros e peles 

- curtimento e outras preparações de couros e peles 

- fabricação de artefatos diversos de couros e peles 

- fabricação de cola animal 

Indústria química 

- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos 

- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da 

madeira 

- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo 

- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da 

destilação da madeira 

- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos 

- fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de segurança e 

artigos pirotécnicos 

- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais 
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- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos 

- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e 

fungicidas 

- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes 

- fabricação de fertilizantes e agroquímicos 

- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários 

- fabricação de sabões, detergentes e velas 

- fabricação de perfumarias e cosméticos 

- produção de álcool etílico, metanol e similares 

Indústria de produtos de matéria plástica 

- fabricação de laminados plásticos 

- fabricação de artefatos de material plástico 

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos 

- fabricação e acabamento de fios e tecidos 

- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos 

- fabricação de calçados e componentes para calçados 

Indústria de produtos alimentares e bebidas 

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares 

- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal 

- fabricação de conservas 

- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados 

- preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados 

- fabricação e refinação de açúcar 

- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais 

- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação 

- fabricação de fermentos e leveduras 

- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 

- fabricação de vinhos e vinagre 

- fabricação de cervejas, chopes e maltes 

- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais 

- fabricação de bebidas alcoólicas 

Indústria de fumo 

- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo 

Indústrias diversas 
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- usinas de produção de concreto 

- usinas de asfalto 

- serviços de galvanoplastia 

Obras civis 

- rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos 

- barragens e diques 

- canais para drenagem 

- retificação de curso de água 

- abertura de barras, embocaduras e canais 

- transposição de bacias hidrográficas 

- outras obras de arte 

Serviços de utilidade 

- produção de energia termoelétrica 

-transmissão de energia elétrica 

- estações de tratamento de água 

- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário 

- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos) 

- tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas 

e de serviço de saúde, entre outros 

- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas 

- dragagem e derrocamentos em corpos d’água 

- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas 

Transporte, terminais e depósitos 

- transporte de cargas perigosas 

- transporte por dutos 

- marinas, portos e aeroportos 

- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos 

- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 

Turismo 

- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos 

Atividades diversas 

- parcelamento do solo 

- distrito e pólo industrial 

Atividades agropecuárias 

- projeto agrícola  
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- criação de animais  

- projetos de assentamentos e de colonização 

 

Uso de recursos naturais 

- silvicultura 

- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais 

- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre 

- utilização do patrimônio genético natural 

- manejo de recursos aquáticos vivos 

- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas 

- uso da diversidade biológica pela biotecnologia 
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CONVÊNIO ICMS N º99/98 

       Publicado no DOU de 25.09.98. 

       Ratificação Nacional DOU de 15.10.98, pelo Ato COTEPE-ICMS 75/98. 

       Alterado pelos Convs. ICMS nºs12/99, 119/11, 19/12, 97/12. 

  Nova redação dada à ementa pelo Conv. ICMS nº 19/12, efeitos a partir de 01.06.12. 

Autoriza as unidades federadas que menciona a 

conceder isenção nas saídas internas destinadas aos 

estabelecimentos localizados em Zona de 

Processamento de Exportação - ZPE. 

Redação original, efeitos até 31.05.12. 

Autoriza os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Tocantins 

e do Rio de Janeiro a conceder isenção nas saídas internas destinadas aos 

estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de Exportação - 

ZPE, na forma que especifica. 

  O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação 

dos Estados e do Distrito Federal, na 91ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política 

Fazendária, realizada em Bonito, MS, no dia 18 de setembro de 1998, tendo em vista o disposto na 

Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVÊNIO 

Nova redação dada ao caput da cláusula primeira pelo Conv. ICMS nº 19/12, efeitos 

a partir de 01.06.12. 

Cláusula primeira Ficam os Estados da Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins e o Distrito 

Federal autorizados a isentar do ICMS as saídas internas de produtos previstos na Lei nº 11.508, de 

20 de julho de 2007, ou outro diploma que venha a substituí-la, com destino a estabelecimento 

localizado em Zona de Processamento de Exportação - ZPE. 

Redação anterior dada à cláusula primeira pelo Conv. ICMS nº 119/11, 

efeitos de 01.03.12 a 31.05.12. 

Cláusula primeira Ficam os Estados da Acre, Bahia, Ceará, Mato 

Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, 

Santa Catarina, Sergipe e Tocantins autorizados a isentar do ICMS as saídas 

internas de produtos previstos na Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, ou 

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1998/..%5C..%5C..%5CAtos%5CAtos_Cotepe%5C1998%5CAC075_98.htm
http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1998/..%5C1999%5CCV012_99.htm
http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2011/CV119_11.htm
http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2012/CV019_12.htm
http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/1998/..%5C2012%5CCV097_12.htm
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outro diploma que venha a substituí-la, com destino a estabelecimento 

localizado em Zona de Processamento de Exportação - ZPE. 

Nova redação dada ao parágrafo único da cláusula primeira pelo Conv. ICMS n° 

119/11, efeitos a partir de 01.03.12. 

Parágrafo único. Fica autorizada a manutenção do crédito do imposto relativo aos insumos 

integralmente utilizados no processo produtivo do produto final. 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, do Tocantins e do Rio de Janeiro autorizado a isentar do ICMS as 

saídas internas de produtos com destino a estabelecimento localizado em 

Zona de Processamento de Exportação - ZPE, criada pelo Decreto-lei nº 

2.452, de 29 de julho de 1988, regulamentado pelo Decreto nº 846, de 25 de 

junho de 1993. 

Parágrafo único. Fica assegurada a manutenção do crédito do imposto 

relativo aos insumos efetivamente utilizados. 

Nova redação dada ao caput da cláusula segunda pelo Conv. ICMS nº 119/11, efeitos 

a partir de 01.03.12. 

Cláusula segunda Ficam as unidades federadas mencionadas na cláusula primeira 

autorizadas a isentar do ICMS: 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

Cláusula segunda Fica o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a 

isentar do ICMS: 

Nova redação dada ao inciso I da cláusula segunda pelo Conv. ICMS nº 119/11, 

efeitos a partir de 01.03.12. 

I - a importação de mercadoria ou bem, por estabelecimento localizado em ZPE, excetuadas 

as importações por conta e ordem de terceiros e por encomenda; 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

I - a entrada em estabelecimento localizado em ZPE, de mercadoria ou 

bem importados do exterior; 

II - a prestação de serviço de transporte que tenha origem: 

a) em estabelecimento localizado em ZPE e como destino o local do embarque para o 

exterior do país; 

b) em local de desembarque de mercadoria importada do exterior e como destino 

estabelecimento localizado em ZPE. 



 

131 

 

Acrescido o inciso III à cláusula segunda pelo Conv. ICMS nº 97/12, efeitos a partir 

de 23.10.12. 

III - referente ao diferencial de alíquota, nas: 

a) aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado; 

b) prestações de serviços de transporte dos bens de que trata a alínea “a” deste inciso. 

Parágrafo único. O benefício previsto no inciso II alcança, igualmente, as prestações 

decorrentes de mudança de modalidade, de subcontratação ou despacho. 

Cláusula terceira Na saída de mercadoria de estabelecimento localizado em ZPE, a 

qualquer título, inclusive a decorrente de admissão temporária ou de aplicação do regime de 

“drawback”, para o mercado interno, ficam descaracterizados os benefícios concedidos por este 

Convênio, em relação àquela mercadoria. 

§ 1º O disposto nesta cláusula aplica-se também aos casos de perdimento da mercadoria. 

§ 2º Relativamente a mercadorias que tenham sido ou que devam ser reintroduzidas no 

mercado interno: 

 I - por ocasião de sua regularização perante a Secretaria da Receita Federal, esta exigirá do 

contribuinte o comprovante do pagamento do ICMS em favor do Estado; 

II - quando a exigência da regularização se der de oficio, a Secretaria da Receita Federal 

comunicará o fato ao Estado. 

Nova redação dada à cláusula quarta pelo Conv. ICMS nº 119/11, efeitos a partir de 

01.03.12. 

Cláusula quarta Na remessa de mercadoria para estabelecimento localizado em ZPE, ao 

abrigo do benefício previsto neste convênio, a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - correspondente 

deverá conter, além dos demais requisitos exigidos na legislação, o número do Ato Declaratório 

Executivo - ADE - a que se refere o inciso II da cláusula quinta. 

Revogados os incisos I, II e III da cláusula quarta pelo Conv. ICMS nº 119/11, 

efeitos a partir de 01.03.12. 

I - REVOGADO 

II - REVOGADO 

III - REVOGADO 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

Cláusula quarta Na remessa de mercadoria para estabelecimento 

localizado em ZPE, ao abrigo do benefício previsto neste convênio, a nota 

fiscal correspondente poderá, conforme dispuser a legislação estadual: 

I - ser emitida com uma via adicional. 
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II - ser previamente visada pela repartição fiscal estadual a que estiver 

vinculado o estabelecimento remetente, que reterá a via adicional prevista no 

inciso anterior. 

III - conter, além dos demais requisitos exigidos: 

a) a inscrição do destinatário no cadastro da ZPE; 

b) o número do Registro de Exportação relativo ao internamento na 

ZPE. 

Cláusula quinta A aplicação do disposto nas cláusulas primeira e segunda: 

Nova redação dada ao inciso I da cláusula quinta pelo Conv. ICMS nº 119/11, efeitos 

a partir de 01.03.12. 

I - somente se verificará em relação às mercadorias ou bens de que tratam os artigos 12, II e 

13 da Lei n° 11.508, que se destinem exclusivamente à utilização no processo de industrialização 

dos produtos a serem exportados; 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

I - somente se verificará em relação às mercadorias constantes do 

projeto de que trata o artigo 9º do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 

1988, que se destinem exclusivamente à utilização no processo de 

industrialização dos produtos a serem exportados; 

Nova redação dada ao inciso II da cláusula quinta pelo Conv. ICMS nº 119/11, 

efeitos a partir de 01.03.12. 

II - fica condicionada a apresentação de autorização para início de suas operações, por meio 

de ADE, do titular da Unidade da Receita Federal do Brasil responsável pela fiscalização de tributos 

sobre o comércio exterior com jurisdição na respectiva ZPE, e a respectiva publicação no Diário 

Oficial da União; 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

II - fica condicionada: 

Revogadas as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II da cláusula quinta pelo Conv. ICMS 

n° 119/11, efeitos a partir de 01.03.12. 

a) REVOGADA 

b) REVOGADA 

c) REVOGADA 

Redação anterior dada à alínea ”a” pelo Conv. ICMS n° 12/99, efeitos de 

13.05.99 a 29.02.12. 
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a) à inclusão do estabelecimento destinatário no cadastro de 

estabelecimentos localizados em ZPE, mediante requerimento do interessado 

à Secretaria da Fazenda; 

Redação original, efeitos até 12.05.99, para alínea “a”, e 29.02.12, para 

alíneas “b” e “c”. 

a) à inclusão do contribuinte no cadastro de estabelecimentos 

localizados em ZPE, mediante requerimento do interessado à Secretaria de 

Fazenda; 

b) à publicação da inclusão no cadastro de estabelecimentos 

localizados em ZPE no Diário Oficial do Estado; 

c) ao registro de exportação, fechamento de contrato de câmbio e 

despacho aduaneiro. 

Cláusula sexta O fisco estadual terá livre acesso para exercer suas atividades de fiscalização 

nos estabelecimentos localizados em ZPE, preservada a competência do Ministério da Fazenda no 

campo das administrações aduaneira e tributária, relativamente às mercadorias ou bens: 

I - importados, ainda não submetidos a despacho aduaneiro; 

II - produzidos nas ZPE, já desembaraçados para exportação. 

Nova redação dada à cláusula sétima pelo Conv. ICMS nº 119/11, efeitos a partir de 

01.03.12. 

Cláusula sétima A Receita Federal do Brasil deverá: 

I - disponibilizar aos fiscos estaduais acesso ao sistema informatizado referido no inciso I do 

artigo 8° da Instrução Normativa RFB n° 952/09; 

II - comunicar a revogação do ADE a que se refere o inciso II da cláusula quinta. 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

Cláusula sétima A Secretaria da Receita Federal remeterá, até o dia 10 

de cada mês, à Secretaria de Fazenda do Estado, relação com os dados a 

seguir indicados: 

I - dos internamentos efetuados na ZPE: 

a) estabelecimento remetente: nome e inscrição no CGC; 

b) número e série da nota fiscal e o valor global da operação; 

c) número do Registro de Exportação relativo ao internamento na 

ZPE; 

d) data da internação. 

II - das reintroduções no mercado interno: os dados exigidos no inciso 

anterior. 
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Revogada a cláusula oitava pelo Conv. ICMS nº 119/11, efeitos a partir de 01.03.12. 

Cláusula oitava REVOGADA 

Redação original, efeitos até 29.02.12. 

Cláusula oitava O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação - CZPE comunicará ao Estado, para publicação no Diário Oficial 

do Estado, a revogação de ato de aprovação de projeto de instalação de 

estabelecimento na ZPE. 

Cláusula nona Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação 

nacional, produzindo efeitos a partir do 1º de novembro de 1998. 

Bonito, MS, 18 de setembro de 1998. 
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LEIS 

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007 (DOU nº 140, de 23/07/2007) 

Dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de 

Exportação, e dá outras providências. 

Lei nº 11.732, de 30 de junho de 2008 (DOU nº 124, de 01/07/2008) 

Altera as Leis nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e 

administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e nº 8.256, de 25 de novembro de 

1991, que cria áreas de livre comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de 

Roraima; e dá outras providências. 

Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012 (DOU nº 250, de 28/12/2012) 

Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação 

temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia 

elétrica; altera as Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 11.508, de 20 de julho de 2007,              

nº 11.484, de 31 de maio de 2007, nº 9.028, de 12 de abril de 1995, nº 9.492, de 10 de setembro de 

1997, nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, e nº 10.833, de 29 de 

dezembro de 2003; e dá outras providências. 

Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. (DOU N° 197, de 10/10/2013) 

Autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-

açúcar e de etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com 

equalização da taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de 

pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); autoriza a União a emitir, sob 

a forma de colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), títulos da 

dívida pública mobiliária federal; estabelece novas condições para as operações de crédito rural 

oriundas de, ou contratadas com, recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE); altera os prazos previstos nas Leis n° 11.941, de 27 de maio de 2009, e n° 12.249, de 11 de 

junho de 2010; autoriza a União a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para 

atuar na gestão de recursos, obras e serviços de engenharia relacionados ao desenvolvimento de 

projetos, modernização, ampliação, construção ou reforma da rede integrada e especializada para 

atendimento da mulher em situação de violência; disciplina o documento digital no Sistema 

Financeiro Nacional; disciplina a transferência, no caso de falecimento, do direito de utilização 

privada de área pública por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca de 

venda de jornais e de revistas; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 

na cadeia de produção e comercialização da soja e de seus subprodutos; altera as Leis n°s 12.666, 

de 14 de junho de 2012, 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 11.508, de 20 de julho de 2007, 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995, 10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.767-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.865-2013?OpenDocument
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de 3 de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004, 

12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870, de 1° de dezembro de 1965 e 11.196, de 21 de 

novembro de 2005, e o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis n°s 

10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 

e 4.870, de 1° de dezembro de 1965; e dá outras providências 

 DECRETOS 

Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 2008  (DOU nº 216, de 06/11/2008) 

Dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE, de que 

trata o art. 3º da Lei n° 11.508, de 20 de julho de 2007, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.814 de 6 de abril de 2009 (DOU nº 66, 07/04/2009) 

Regulamenta a Lei n° 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, 

cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE.  

Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro) Orig.(DOU nº 26, 

06/02/2009) Ret. (DOU nº 178, 17/09/2009) 

Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação 

das operações de comércio exterior. 

Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010 (IPI) (DOU n° 113, de 16/06/2010), Ret. (DOU n° 

120, de 25/06/2010). 

Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI. 

DECRETOS DE  CRIAÇÃO  DE  ZPE 

Decreto de 15 de junho de 2012 (DOU n° 116, de 18/06/2012) 

Cria a Zona de Processamento de Exportaçãono Município de Uberaba, no Estadod e Minas 

Gerais. 

Decreto de 08 de julho de 2011 (DOU n° 131, de 11/07/2011) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Fernandópolis, no Estado de São 

Paulo. 

Decreto de 22 de dezembro de 2010 (DOU n° 245, de 23/12/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Aracruz, no Estado do Espírito 

Santo (Retificação). 

Decreto de 21 de dezembro de 2010 (DOU nº 244, de 22/12/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Barra dos Coqueiros, no Estado de 

Sergipe. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.212-2010?OpenDocument
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Decreto de 30 de junho de 2010 (DOU n° 124, de 01/07/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Aracruz, no Estado do Espírito 

Santo. 

Decreto de 30 de junho de 2010 (DOU n° 124, de 01/07/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Senador Guiomard, no Estado do 

Acre. 

Decreto de 30 de junho de 2010 (DOU n° 124, de 01/07/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Boa Vista, no Estado de Roraima. 

Decreto de 30 de junho de 2010 (DOU n° 124, de 01/07/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Bataguassu, no Estado do Mato 

Grosso do Sul. 

Decreto de 30 de junho de 2010 (DOU n° 124, de 01/07/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Parnaíba, no Estado do Piauí. 

Decreto de 16 de junho de 2010 (DOU nº 114, de 17/06/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação de Pecém, no Município de São Gonçalo do 

Amarante, no Estado do Ceará. 

Decreto de 10 de junho de 2010 (DOU nº 110, de 11/06/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação do Sertão, no Município de Assú, no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Decreto de 10 de junho de 2010 (DOU nº 110, de 11/06/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Macaíba, no Estado do Rio Grande 

do Norte. 

Decreto de 27 de janeiro de 2010 (DOU nº 20, de 29/01/2010) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação de Suape, no Estado de Pernambuco. 

Decreto nº 1.278, de 13 de outubro de 1994 (DOU nº 196, de 14/10/1994) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Itaguaí, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Decreto nº 1.276, de 13 de outubro de 1994 (DOU nº 196, de 14/10/1994) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas 

Gerais. 

Decreto nº 1.122, de 28 de abril de 1994 (DOU nº 80, de 29/04/1994) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Imbituba, no Estado de Santa 

Catarina. 
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Decreto nº 1.118, de 22 de abril de 1994 (DOU nº 76, de 25/04/1994) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Vila Velha, no Estado do Espirito 

Santo. 

Decreto nº 997, de 30 de novembro de 1993 (DOU nº 228, de 01/12/1993) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de Corumbá, no Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Decreto nº 899, de 17 de agosto de 1993 (DOU nº 157, de 18/08/1993) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de ZPE de São Luís, no Estado do 

Maranhão. 

Decreto nº 898, de 17 de agosto de 1993 (DOU nº157, de 18/08/1993) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de ZPE de Barcarena, no Estado do 

Pará. 

Decreto nº 99.043, de 06 de março de 1990 (DOU nº 45, de 07/03/1990) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de ZPE de Cáceres, no Estado do 

Mato Grosso. 

Decreto nº 98.123, de 06 de setembro de 1989 (DOU n° 81, de 08/09/1989) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de ZPE de Araguaína, no Estado do 

Tocantins. 

Decreto nº 97.703, de 28 de abril de 1989 (DOU n° 172, 02/05/1989) 

Cria a Zona de Processamento de Exportação no Município de ZPE de Ilhéus, no Estado da Bahia. 

RESOLUÇÕES CZPE  

Resolução CZPE nº 1, de 15 de maio de 2009 (DOU nº 93, de 19/05/2009) 

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação - CZPE. 

Resolução CZPE nº 2, de 15 de maio de 2009(DOU nº 93, de 19/05/2009) 

Estabelece procedimentos para apresentação de Propostas de Criação de Zonas de Processamento 

de Exportação. 

Resolução CZPE nº 4, de 01 de setembro de 2009 (DOU nº 171, de 08/09/2009) 

Cria o Grupo de Assessoramento Técnico - GAT do CZPE. 

Resolução CZPE nº 5, de 01 de setembro de 2009 (DOU nº 171, de 08/09/2009) 

Dispõe sobre as atribuições e responsabilidades das Administradoras das Zonas de Processamento 

de Exportação. 

Resolução CZPE nº 7, de 01 de setembro de 2009 (DOU nº 171, de 08/09/2009)                              

Revoga Resoluções do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação – CZPE nº 
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10, de 4 de janeiro de 1990, nº 15 de 28 de setembro de 1993, nº 17, de 18 de março de 1994, nº 18, 

de 16 de maio de 1995. 

Resolução CZPE nº 8, de 17 de dezembro de 2009 (DOU nº 128, de 18/12/2009) 

Submete ao Presidente da República a proposta de criação da Zona de Processamento de 

Exportação de SUAPE, no Município de Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco. 

Resolução CZPE nº 9, de 17 de dezembro de 2009 (DOU nº 128, de 18/12/2009) 

Submete ao Presidente da República a proposta de criação da Zona de Processamento de 

Exportação no Município de Assú, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Resolução CZPE nº 1, de 26 de maio de 2010 (DOU nº 103, de 01/06/2010) 

Estabelece a Orientação Superior da Política das Zonas de Processamento de Exportação. 

Resolução CZPE nº 2, de 26 de maio de 2010 (DOU nº 107, de 08/06/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Boa Vista, no Estado de Roraima. 

Resolução CZPE nº 3, de 26 de maio de 2010 (DOU nº 107, de 08/06/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação de Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante, no Estado do 

Ceará. 

Resolução CZPE nº 4, de 26 de maio de 2010 (DOU nº 107, de 08/06/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Macaíba, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Resolução CZPE nº 5, de 26 de maio de 2010 (DOU nº 107, de 08/06/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Parnaíba, no Estado do Piauí. 

Resolução CZPE nº 6, de 26 de maio de 2010 (DOU nº 107, de 08/06/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Fernandópolis, no Estado de São Paulo. 

Resolução CZPE nº 7, de 26 de maio de 2010(DOU nº 107, de 08/06/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Bataguassu, no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Resolução CZPE nº 8, de 28 de junho de 2010 (DOU nº 122, de 29/06/2010) 

Estabelece o procedimento para declarar a caducidade de ato que cria Zona de Processamento de 

Exportações. 

Resolução CZPE nº 9, de 28 de junho de 2010 (DOU nº 122, de 29/06/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Aracruz, no Estado do Espirito Santo. 
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Resolução CZPE nº 10, de 28 de junho de 2010 (DOU nº 122, de 29/06/2010) 

Dispõe sobre o prazo para constituição da Empresa Administradora da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) do Município de Assú, no Estado do Rio Grande do Norte (RN). 

Resolução CZPE nº 11, de 10 de setembro de 2010 (DOU nº 175, de 13/09/2010) 

Dispõe sobre o prazo para constituição da Empresa Administradora da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) do Município de Assú, no Estado do Rio Grande do Norte (RN).  

Resolução CZPE nº12, de 14 de setembro de 2010 (DOU nº 177, de 15/09/2010) 

Dispõe sobre o prazo para constituição da Empresa Administradora da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) no Município de Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do 

Ceará. 

Resolução CZPE nº13, de 28 de setembro de 2010 (DOU nº 187, de 29/09/2010) 

Dispõe sobre o prazo para constituição da Empresa Administradora da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) no Município de Parnaíba, do Estado do Piauí. 

Resolução CZPE nº14, de 28 de setembro de 2010 (DOU nº 188, de 30/09/2010) 

Dispõe sobre o prazo para constituição da Empresa Administradora da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) no Município de Boa Vista, Estado do Roraima. 

Resolução CZPE nº 15, de 23 de novembro de 2010 (DOU nº 224, de 24/11/2010) 

Propõe ao Excelentíssimo Presidente da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe. 

Resolução CZPE nº 1, de 27 de abril de 2011(DOU nº 84, de 04/05/2011) 

Propõe à Excelentíssima Senhora Presidenta da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo. 

Resolução CZPE nº 2, de 27 de abril de 2011 (DOU nº 84, de 04/05/2011) 

Dispõe sobre a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Suape, no Município de Jaboatão 

dos Guararapes, Estado de Pernambuco. 

Resolução CZPE nº 3, de 28 de setembro de 2011 (DOU nº 189, de 30/09/2011) 

Propõe à Excelentíssima Senhora Presidenta da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação do Acre no Município de Senador Guiomard, no Estado do Acre. 

Resolução CZPE nº 4, de 28 de setembro de 2011 (DOU nº 189, de 30/09/2011) 

Aprova o projeto industrial de instalação da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP na Zona de 

Processamento de Exportação - ZPE de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, no 

Estado do Ceará. 

Resolução CZPE nº 5, de 28 de setembro de 2011 (DOU nº 189, de 30/09/2011) 

Estabelece os requisitos, parâmetros básicos e roteiro para apresentação e avaliação técnica de 

projetos industriais nas Zonas de Processamento de Exportação – ZPE. 
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Resolução CZPE nº 06, de 28 de setembro de 2011 (DOU nº190, de 03/10/2011) 

Altera a Resolução CZPE nº 01, de 26 de maio de 2010, que dispõe sobre a Orientação Superior da 

Política das Zonas de Processamento de Exportação. 

Resolução CZPE nº 1, de 05 de março de 2012 (DOU nº 49, de 12/03/2012) 

Propõe à Excelentíssima Presidenta da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais. 

Resolução CZPE nº 2, de 12 de dezembro de 2012 (DOU nº 241, de 14/12/2012) 

Altera a Resolução CZPE nº 2, de 19 de maio de 2009, que estabelece procedimentos para 

apresentação de Propostas de Criação de Zonas de Processamento de Exportação. 

Resolução nº 4, de 12 de Dezembro de 2012  (DOU nº 241, de 14/12/2012) 

Aprova o projeto industrial de instalação da empresa DK Frutas e Concentrados do Nordeste 

Ltda., na Zona de Processamentode Exportação - ZPE de Parnaíba, no município de Parnaíba, no 

Estado do Piauí. 

Resolução nº 5, de 12 de Dezembro de 2012 (DOU nº 241, 14/12/2012) 

Aprova o projeto industrial de instalação da Amazon Polímeros Indústria, Comércio, Importação e 

Exportação Ltda. na Zona de Processamento de Exportação - ZPE do Acre, localizada no 

município de Senador Guiomard, no Estado do Acre. 

Resolução nº 6, de 12 de Dezembro de 2012 (DOU nº 242, 17/12/2012) 

Aprova o projeto industrial de instalação da empresa KTA Farma Indústria e Comércio Ltda., na 

Zona de Processamento de Exportação ZPE de Parnaíba, no município de Parnaíba, no Estado do 

Piauí. 

Resolução n° 7, de 12 de Dezembro de 2012 (DOU nº 241, 14/12/2012) 

Aprova o projeto industrial de instalação da empresa Vale Pecém S.A., na Zona de Processamento 

de Exportação - ZPE de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. 

Resolução CZPE nº 1, de 3 de abril de 2013 (DOU nº 65, de 05/04/2013) 

Propõe à Excelentíssima Senhora Presidenta da República a edição de Decreto que cria a Zona de 

Processamento de Exportação de Rondônia, no Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia. 

Resolução CZPE nº 2, de 3 de abril de 2013 (DOU nº 65, de 05/04/2013) 

Altera a Resolução CZPE nº 5, de 1o de setembro de 2009, que dispõe sobre as atribuições e 

responsabilidades das Administradoras das Zonas de Processamento de Exportação. 

Resolução CZPE nº 3, de 3 de abril de 2013 (DOU nº 65, de 05/04/2013) 

Altera a Resolução CZPE nº 1, de 26 de maio de 2010, que estabelece a Orientação Superior da 

Política das Zonas de Processamento de Exportação; altera a Resolução CZPE nº 2, de 15 de maio 

de 2009, que estabelece procedimentos para apresentação de propostas de criação de Zonas de 

Processamento de Exportação; e altera a Resolução CZPE nº 5, de 28 de setembro de 2011, que 
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estabelece os requisitos, parâmetros básicos e roteiro para apresentação e avaliação técnica de 

projetos industriais nas Zonas de Processamento de Exportação. 

Resolução CZPE nº 4, de 3 de abril de 2013 (DOU nº 65, de 05/04/2013) 

Altera a Resolução CZPE nº 1, de 15 de maio de 2009, que dispõe sobre o Regimento Interno do 

Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE; altera a Resolução CZPE 

nº 5, de 1º de setembro de 2009, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades das 

Administradoras das Zonas de Processamento de Exportação; e altera a Resolução CZPE nº 8, de 

28 de junho de 2010, que estabelece o procedimento para declarar a caducidade de ato que cria 

Zona de Processamento de Exportações. 

Resolução CZPE nº 5, de 4 de setembro de 2013 (DOU nº 65, de 05/04/2013) 

Aprova o projeto industrial de instalação da empresa Anawa Indústria de Alimentos Ltda. Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE) do Acre no Município de Senador Guiomard, Estado do Acre.  

Resolução CZPE nº 6, de 17 de dezembro de 2013 (DOU nº 245, de 18/12/2013) 

Aprova o projeto industrial de instalação da empresa Uniart Indústria, Comércio, Importação e 

Exportação Ltda., na Zona de Processamento de Exportação do Acre, no município de Senador 

Guiomard, no Estado do Acre. 

Resolução CZPE nº 7, de 17 de dezembro de 2013 (DOU nº 245, de 18/12/2013) 

Altera a Resolução CZPE n°1,de 26 de maio de 2010, que estabelece a Orientação Superior da 

Política das Zonas de Processamento de Exportação. 

Resolução CZPE n° 08, de 17 de dezembro de 2013. (DOU n° 245, de 18/12/2013)  

Altera a Resolução CZPE n°5, de 1º de setembro de 2009, que dispõe sobre as atribuições e 

responsabilidades das Administradoras das Zonas de Processamento de Exportação; e altera a 

Resolução CZPE nº 8, de 28 de junho de 2010, que estabelece o procedimento para declarar a 

caducidade de ato que cria Zona de Processamento de Exportações. 

Resolução CZPE n° 1, de 25 de fevereiro de 2014. (DOU n° 40, de 26/02/2014) 

Aprova o projeto industrial de instalação da empresa Superfruits Global Acre Importação e 

Exportação Ltda, na Zona de Processamento de Exportação do Acre, no município de Senador 

Guiomard, no Estado do Acre. 

RESOLUÇÃO CZPE N° 2, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014. (DOU n° 40, de 26/02/2014) 

Altera a Resolução CZPE n° 1, de 15 de maio de 2009, que dispõe sobre o Regimento Interno do 

Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação – CZPE. 

Resolução CZPE nº 3, de 29 de maio de 2014. (DOU n°102, de 30/05/2014) 

Altera a Resolução CZPE n°6, de 17 de dezembro de 2013, que aprova o projeto industrial de 

instalação da empresa Uniart Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., na Zona de 

Processamento de Exportação do Acre, no município de Senador Guiomard, no Estado do Acre. 



 

144 

 

Resolução CZPE nº 4, de 29 de maio de 2014. (DOU n°102, de 30/05/2014) 

Altera a Resolução CZPE n°5, de 28 de setembro de 2011, que estabelece os requisitos, parâmetros 

básicos e roteiro para apresentação e avaliação técnica de projetos industriais nas Zonas de 

Processamento de Exportação-ZPE. 

Resolução CZPE Nº 5, DE 29 DE MAIO DE 2014. (DOU n°102, de 30/05/2014) 

Aprova o projeto industrial de instalação da empresa White Martins Pecém Gases Industriais 

Ltda., na Zona de Processamento de Exportação do Ceará, no município de São Gonçalo do 

Amarante, no Estado do Ceará. 

Resolução CZPE Nº 06, DE 29 DE MAIO DE 2014. (DOU n°102, de 30/05/2014) 

Dispõe sobre a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Suape no Município de Jaboatão 

dos Guararapes, Estado de Pernambuco. 

Resolução CZPE Nº 07, DE 29 DE MAIO DE 2014.  (DOU n°102, de 30/05/2014) 

Dispõe sobre a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Ilhéus no Município de Ilhéus, 

Estado da Bahia. 

NORMATIVOS RFB 

Instrução Normativa RFB nº 952, de 02 de julho de 2009 (DOU nº 125, de 03/07/2009) 

Dispõe sobre a fiscalização, o despacho e o controle aduaneiros de bens em Zonas de 

Processamento de Exportação (ZPE). 

Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011 (DOU nº 190, de 03/11/2011) 

Estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos e dá outras 

providências.  

Ato Declaratório Executivo COANA/COTEC nº 23, de 26 de outubro de 2010 (DOU nº 206, 

de 27/10/2010) 

Altera o Ato Declaratório Executivo Conjunto Coana/Cotec nº 2, de 26 de setembro de 2003, que 

especifica os requisitos técnicos, formais e prazos para implantação de sistema informatizado de 

controle aduaneiro domiciliar e de recintos alfandegados ou autorizados a operar com 

mercadorias sob controle aduaneiro. 

NORMATIVOS AMBIENTAIS 

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (DOU n° 247, de 22/12/1997) 

Procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental. 

NORMATIVOS ICMS 

Convênio ICMS nº 99, 18 de setembro de 1998 (DOU n° 184, de 25/09/1998) 

Autoriza os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Tocantins e do Rio de Janeiro a 

conceder isenção nas saídas internas destinadas aos estabelecimentos localizados em Zona de 

Processamento de Exportação - ZPE, na forma que especifica. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/AtosExecutivos/2003/CONJUNTOS/ADCOANACOTEC002.htm
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Convênio ICMS nº 12, 16 de abril de 1999 (DOU, de 26/04/1999) 

Altera o Convênio ICMS nº 99/98, de 18/09/98, que autoriza os Estados do Rio Grande do Sul, de 

Santa Catarina, do Tocantins e do Rio de Janeiro a conceder isenção nas saídas internas 

destinadas aos estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de Exportação - ZPE. 

Convênio ICMS nº 119/ 2011 (DOU nº 244, de 21/12/2011)  

Altera o Convênio ICMS nº 99/98, que autoriza os Estados signatários a conceder isenção nas 

saídas internas destinadas aos estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de 

Exportação – ZPE, na forma que especifica, e dá outras providências. 

Convênio ICMS n° 19/2012 (DOU nº 78, de 23/04/2012) 

Altera o Convênio ICMS 99/98, que autoriza os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do 

Tocantins e do Rio de Janeiro a conceder isenção nas saídas internas destinadas aos 

estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de Exportação - ZPE, na forma que 

especifica. 

Convênio ICMS nº 97/2012 (DOU nº 193, de 04/10/2012) 

Altera o Convênio ICMS nº 99/98, que autoriza os Estados signatários a concederem isenção nas 

saídas internas destinadas aos estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de 

exportação – ZPE, na forma que específica, e dá outras providências. 

  

http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/07fa81bed2760c6b84256710004d3940/a4631c947d926def032567930055c279?OpenDocument#CONV.%20ICMS%2099%2F98
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CONSELHO NACIONAL DAS  

ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - CZPE 

 

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) é um órgão colegiado 

integrante da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e tem a seguinte composição: 

a) Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de 

Presidente;  

b) Ministro de Estado da Fazenda;  

c) Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

d) Ministro de Estado da Integração Nacional; 

e) Ministro de Estado do Meio Ambiente; e  

f) Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 
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Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 

Secretaria Executiva do CZPE 

 

CONTATOS: 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –  MDIC 

Secretaria Executiva do CZPE  –  SE/CZPE 

Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 100 

Brasília / Distrito Federal 

CEP: 70.065-900 

Tel: (61) 2027-7528 / 8396 / 7378 

Fax: (61) 2027-7016 

seczpe@mdic.gov.br  

http://www.mdic.gov.br  

mailto:seczpe@mdic.gov.br

