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As Áreas de Livre Comércio (ALC) são constituídas por locais delimitados geograficamente, 

onde são comercializados produtos importados com isenção de tributos, quando 

destinados a consumo na região ou a viajantes (turistas); neste último caso, desde que 

observados os limites fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para 

bagagem de passageiros. 

 

É de se observar que o Decreto nº 6.614/2008 regulamentou a Lei nº 8.256/1991 , que dispõe 

sobre as ALC nela especificadas, bem como delimitou as áreas e os limites de 

confrontações das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, no Estado de 

Roraima. 

 

A Zona Franca de Manaus (ZFM), que compreende os Municípios de Manaus, Rio Preto da 

Eva e Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, disciplinada pelo Decreto-lei nº 

288/1967 , é uma área de livre comércio de importação e de exportação e de incentivos 

fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro 

industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu 

desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os 

centros consumidores de seus produtos. 

 

A ZFM é a primeira e a mais importante área de livre comércio do Brasil. Na esteira da ZFM 

foram criadas as demais ALC. Os produtos de origem nacional estão beneficiados com a 

isenção do ICMS, desde que cumpridas as condições estabelecidas pela legislação.  

 

ZONA FRANCA E ALC 
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Isenção 
 

A saída de produto industrializado de origem 

nacional para comercialização ou industrialização 

estão beneficiadas com a isenção do ICMS, desde 

que observadas as condições estabelecidas pela 

legislação. 

 

 

 

 
 

(Lei Complementar nº 24/1975 ; Convênio ICM nº 65/1988 ; Convênio ICMS nº 52/1992 )   
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Isenção 
Condições para fruição do benefício 

A aplicação da isenção do ICMS, tanto no caso das saídas para as ALC 

como no caso das saídas para a ZFM, submete-se às condições previstas 

nos arts. 5º e 84 do Anexo I do RICMS-SP/2000 , além das regras da 

Suframa, em especial as que tratam do internamento da mercadoria . 

Assim, as mencionadas operações somente serão contempladas com o 

benefício da isenção quando se tratar de produtos industrializados de 

origem nacional, desde que estes sejam destinados a comercialização ou 

industrialização nas referidas áreas e desde que: 

 a) o estabelecimento destinatário esteja situado nos referidos 

municípios; 

 b) haja comprovação da entrada efetiva do produto no 

estabelecimento destinatário; 

 c) seja abatido do preço da mercadoria o valor equivalente ao 

imposto que seria devido se não houvesse a isenção; e 

 d) o abatimento seja indicado, de forma detalhada, no respectivo 

documento fiscal. 
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Isenção 
Condições para fruição do benefício 

Observa-se que o ingresso de mercadorias procedentes do território nacional 

no âmbito da ZFM, das ALC e da Amazônia Ocidental deverá ser previamente 

registrado perante a Suframa para efeito de fruição dos incentivos fiscais por 

ela administrados. 

O registro dependerá da regularidade cadastral da pessoa jurídica perante a 

Suframa e da inexistência de motivo determinante de suspensão ou de 

exclusão dos incentivos fiscais. Neste caso, o remetente e o destinatário 

deverão estar inscritos no Sistema de Cadastro da Suframa e da Sefaz. 

A Suframa controlará o cumprimento das condições especificadas no registro 

por ocasião da entrada das mercadorias. 

A regularidade fiscal das operações será efetivada mediante a disponibilização 

do internamento na Suframa como evento na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) . 

 

( RICMS-SP/2000 , Anexo I , arts. 5º e 84, caput, Lei nº 13.451/2017 , art. 3º ; 

Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusula primeira, § 3º; cláusula terceira)  
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Isenção 
Comprovação do internamento 

As regras para o internamento da mercadoria na área incentivada 

da ZFM e ALC, estão previstas no Convênio ICMS nº 134/2019 e 

Portaria Suframa nº 834/2019 . 

 

Sobre o assunto, veja o procedimento ICMS/IPI - Internamento de 

mercadorias na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre 

Comércio. 
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Isenção 
Emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) 

As mercadorias destinadas às áreas incentivadas da Suframa 

deverão sair da origem acompanhadas do Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) e do Documento Auxiliar do 

Conhecimento de Transporte eletrônico (Dacte), quando cabível, 

devendo o condutor do transporte mantê-los por todo o trajeto 

percorrido pela mercadoria até o destino e apresentá-los ao 

destinatário no ato da entrega da mercadoria. 
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Isenção 
Emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) 
O estabelecimento remetente deverá emitir NF-e contendo, além dos requisitos 

exigidos pela legislação, as seguintes informações: 

 a) nos campos específicos: 

 a.1) número de inscrição na Suframa do destinatário; 

 a.2) indicação do valor do ICMS desonerado; 

 a.3) motivo da desoneração do ICMS: Suframa; 

 b) nas Informações Complementares: 

 b.1) dispositivo legal pertinente à isenção ou suspensão do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI), no que couber; e 

 b.2) número e ano do Programa Especial de Exportação da Amazônia 

(PEXPAM), caso seja destinada à industrialização de produtos para 

atendimento específico de programa de exportação aprovado pela Suframa. 

 

( RICMS-SP/2000 , Anexo I , art. 84 , § 1º; Convênio ICM nº 65/1988 ; 

Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusulas sexta e sétima; Portaria Suframa nº 

834/2019 , art. 9º, § 1º) . 
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Isenção 
Hipóteses de não comprovação do internamento 
Decorridos 120 dias da remessa da mercadoria sem que tenha havido a comunicação 

do seu ingresso nas áreas incentivadas, será o remetente notificado, no prazo de 60 

dias, a: 

 a) apresentar prova da constatação do ingresso; ou 

 b) apresentar o parecer conjunto exarado pela Suframa e pela Sefaz/AM, em 

pedido de vistoria técnica; 

 c) comprovar, na falta dos documentos referidos nas letras "a" e "b", o 

recolhimento do imposto efetuado com os acréscimos legais, calculados a partir da data 

de vencimento do prazo em que o ICMS deveria ter sido recolhido caso a operação 

fosse normalmente tributada, nos termos do art. 5º do RICMS-SP/2000 . 

 

Na hipótese de desatendimento à notificação, será lavrado o auto de infração. 

Salvo no caso de mercadoria submetida a processo de transformação industrial do qual 

resulte produto novo, hipótese em que não é aplicável a isenção, o prazo de 120 dias 

poderá ser ampliado, mediante regime especial, caso o produto deva, em trânsito 

direto, ser submetido a processo de industrialização por conta e ordem do adquirente 

da mercadoria em estabelecimento, no Estado de São Paulo, diverso do remetente. 

( RICMS-SP/2000 , art. 5º , Anexo I , art. 84 , §§ 9º a 11)  

ZONA FRANCA E ALC 

10 



 

Isenção 
Presunção de desinternamento 

 

Na hipótese de o produto internado na ZFM ou nas ALC vir a ser 

reintroduzido no mercado interno, antes de decorrido o prazo de 5 

anos de sua remessa, o estabelecimento que tiver dado causa ao 

desinternamento, ainda que situado no Estado do Amazonas, 

recolherá o imposto relativo à saída, em favor do Estado de São 

Paulo, por meio de guia de recolhimentos especiais (Gare-ICMS), 

no prazo de 15 dias, contados da ocorrência do fato. 
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Isenção 
Presunção de desinternamento 
Também será considerado desinternado o produto: 

 a) remetido para fins de comercialização ou industrialização, que for 

incorporado ao Ativo Imobilizado do destinatário; 

 b) remetido para fins de comercialização ou industrialização, que for 

utilizado para uso ou consumo do destinatário; e 

 c) que tiver saído da ZFM e das ALC para fins de transferência, 

locação, comodato ou outra forma jurídica de cessão. 

 

 

Não configura hipótese de desinternamento a saída do produto para fins de 

conserto, restauração, revisão, demonstração, exposição em feiras e eventos, 

limpeza, recondicionamento, ou outras situações previstas em legislação 

específica, desde que o retorno ocorra no prazo de 180 dias, contados a partir 

da data da emissão da nota fiscal. 

 

( RICMS-SP/2000 , art. 5º e Anexo I , art. 84 , §§ 12, 14 e 15)  
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Isenção 
Presunção de desinternamento 
Também será considerado desinternado o produto: 

 a) remetido para fins de comercialização ou industrialização, que for 

incorporado ao Ativo Imobilizado do destinatário; 

 b) remetido para fins de comercialização ou industrialização, que for 

utilizado para uso ou consumo do destinatário; e 

 c) que tiver saído da ZFM e das ALC para fins de transferência, 

locação, comodato ou outra forma jurídica de cessão. 

 

 

Não configura hipótese de desinternamento a saída do produto para fins de 

conserto, restauração, revisão, demonstração, exposição em feiras e eventos, 

limpeza, recondicionamento, ou outras situações previstas em legislação 

específica, desde que o retorno ocorra no prazo de 180 dias, contados a partir 

da data da emissão da nota fiscal. 

 

( RICMS-SP/2000 , art. 5º e Anexo I , art. 84 , §§ 12, 14 e 15)  
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Isenção 
Produtos excluídos (Áreas de Livre Comércio) 

 

 

Estão excluídos do benefício da isenção do ICMS as 

saídas dos seguintes produtos para as ALC: açúcar de 

cana, armas e munições, perfume, fumo, bebida 

alcoólica e automóveis de passageiros. 
 

 

 

 

 

( RICMS-SP/2000 , Anexo I , art. 5º , caput)   
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Isenção 
Produtos excluídos (Zona Franca de Manaus) 
Quanto às saídas destinadas à ZFM, estão excluídos do benefício da isenção 

os seguintes produtos: açúcar de cana, armas e munições, perfume, fumo, 

bebida alcoólica e automóveis de passageiros ou produto semielaborado 

constante dos Convênios ICMS nºs 7/1989 e 15/1991. 

Os Convênios ICMS nºs 1 e 2/1990 excluíram da isenção do ICMS as 

remessas, respectivamente, de açúcar de cana e os produtos semielaborados. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 310-0 (DJU de 31.10.1990), requerida pelo 

Governador do Estado do Amazonas, suspendeu, até decisão final da ação, a 

eficácia dos convênios citados. 

Em 19.10.2014, o STF decidiu definitivamente pela inconstitucionalidade dos 

Convênios ICMS nº 1 e 2/1990. 

Dessa forma, permanece aplicável o benefício da isenção do ICMS nas 

remessas de açúcar de cana e de semielaborados para a ZFM. 

( RICMS-SP/2000 , Disposições Transitórias, art. 14, I e II, Anexo I, art. 84, 

caput)   
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Isenção 
Manutenção dos créditos do ICMS 
É permitido ao contribuinte manter o crédito referente às entradas de matérias-

primas ou materiais secundários utilizados na fabricação e embalagem dos 

produtos que saírem com isenção para a ZFM. 

 

Este procedimento permanece válido até a decisão final do STF, nos autos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 310-0, requerida pelo Governo do 

Estado do Amazonas. 

 

 

ATENÇÃO-Em decisão final proferida em 19.02.2014, o STF declarou 

inconstitucional o Convênio ICMS nº 6/1990 , que havia revogado a cláusula 

terceira do Convênio ICMS nº 65/1988, que assegura ao estabelecimento 

industrial que promover a saída para a ZFM a manutenção dos créditos 

relativos às matérias-primas, materiais secundários e materiais de embalagens 

utilizados na produção dos bens objeto daquela isenção.   
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Isenção 
Manutenção dos créditos do ICMS 
Quanto às saídas destinadas às ALC, o parágrafo único da cláusula primeira 

do Convênio ICMS nº 52/1992 determina que devam ser estornados os 

créditos relativos às entradas dos produtos no estabelecimento remetente. 

Contudo, o Convênio ICMS nº 71/2011 dispõe que não se aplica o referido 

estorno dos créditos durante o período de vigência do Protocolo ICMS nº 

52/2011 (desde 1º.09.2011), que dispõe sobre condições especiais de 

fiscalização nos estabelecimentos destinatários localizados nas ALC 

localizadas nos Estados do Amapá e Roraima, na hipótese de remessa de 

mercadorias saídas de diversos Estados, entre os quais o de São Paulo. 

Assim, poderão ser mantidos os créditos do ICMS nas saídas de mercadorias 

beneficiadas com isenção destinadas às Áreas de Livre Comércio de Macapá e 

Santana, no Estado do Amapá, e de Bonfim e Boa Vista, no Estado de 

Roraima. 

( RICMS-SP/2000 , art. 67 , II; Disposições Transitórias, art. 14, III, Anexo I, art. 

5º; Convênio ICMS nº 52/1992 , cláusula primeira, parágrafo único; Convênio 

ICMS nº 71/2011 ; Protocolo ICMS nº 52/2011 ).   
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Isenção 

Exemplos hipotético 

Vamos considerar, a título de ilustração, uma remessa 

de mercadoria de origem nacional destinada à 

comercialização ou industrialização na ZFM, realizada 

por empresa localizada no Estado de São Paulo, em 

operação não sujeita ao regime da substituição 

tributária: 

a) preço da mercadoria = R$ 1.000,00; 

b) valor do ICMS desonerado = R$ 70,00; 

c) alíquota do ICMS = 7%;  
d) total da nota fiscal (R$ 1.000,00 - R$ 70,00) = R$ 930,00.   
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Isenção 
Exemplos hipotético 

Indicação do ICMS desonerado na NF-e. 

No preenchimento da NF-e, o valor do ICMS desonerado em virtude da 

isenção e o motivo da desoneração. 
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Isenção 

Simples Nacional 
De acordo com a orientação dada pela Consultoria da 

Administração Tributária (CAT) por meio da Resposta à Consulta 

nº 18.415/2018, na hipótese do contribuinte optante pelo Simples 

Nacional remeter mercadorias destinada à ZFM, este deverá 

emitir a NF-e com CSOSN 900 (outros), podendo informar o valor 

da desoneração tributária no campo "Informações 

Complementares". 

 

 

 

 
 

(Resposta à Consulta nº 18.415/2018)   
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Internamento  
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) disciplinou os 

procedimentos relativos ao ingresso, com isenção do ICMS, de produtos 

industrializados de origem nacional na Zona Franca de Manaus (ZFM), nos 

Municípios de Rio Preto da Eva (AM), Presidente Figueiredo (AM) e Áreas de 

Livre Comércio (ALC), mediante a edição do Convênio ICMS nº 134/2019 . 

Paralelamente, foi editada a Portaria Suframa nº 834/2019 , que dispõe sobre o 

controle e fruição dos incentivos fiscais e o internamento de mercadorias 

nacionais ou nacionalizadas nas áreas incentivadas administradas pela 

Suframa.  

 
ATENÇÃO: O WSinal (Web Service Sinal) está descontinuado, desde 19.10.2019, para 

o internamento de mercadorias nacionais na Suframa, sendo substituído pelo Sistema 

de Ingresso de Mercadoria Nacional (Simnac). 

Portanto, as solicitações de PIN realizadas no WSinal, até 18.10.2019, continuarão seu 

fluxo no WSinal até o internamento e, desde 21.10.2019, todas as solicitações de 

Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional eletrônico (PIN-e) somente 

poderão ser solicitadas através do Simnac.   

(Convênio ICMS nº 134/2019 ; Portaria Suframa nº 834/2019 )  
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Formalização do ingresso 

A regularidade fiscal das operações tratadas no Convênio ICMS 

nº 134/2019 será efetivada mediante a disponibilização do 

internamento na Suframa como evento da Nota Fiscal Eletrônica 

(NF-e). 

 

 

Sob esse aspecto, considera-se não efetivada a internalização a 

falta de registro do evento após o prazo de 120 dias contados a 

partir da data da emissão da NF-e, exceto nos casos de vistoria 

extemporânea, requerida nesse prazo. 
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Formalização do ingresso 
A formalização do ingresso nas áreas incentivadas será efetuada no sistema de 

controle eletrônico, mediante os seguintes procedimentos: 

 a) solicitação de registro eletrônico, sob responsabilidade do remetente, para 

geração do Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional Eletrônico (PIN-e); 

 b) confirmação do registro eletrônico, pelo destinatário, antes do ingresso dos 

produtos nas áreas incentivadas para geração do PIN-e; 

 c) desembaraço da NF-e na Secretaria de Fazenda (Sefaz) do 

estabelecimento destinatário; 

 d) confirmação pelo destinatário no sistema de controle eletrônico, do 

recebimento dos produtos em seu estabelecimento, após procedimento mencionado na 

letra "c" anterior; 

 e) disponibilização do canal de vistoria pelo sistema de controle eletrônico, 

conforme critérios de parametrização adotados pela Suframa; 

 f) cruzamento dos dados de desembaraço da Sefaz do estabelecimento 

destinatário; 

 g) realização da vistoria física e/ou documental, pela Suframa, conforme o 

canal de vistoria parametrizado; e 

 h) disponibilização do internamento na Suframa como evento na NF-e. 
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Formalização do ingresso 
Cabe destacar que o registro eletrônico prévio dos dados da NF-e, do Conhecimento de 

Transporte Eletrônico (CT-e) e do Manifesto Eletrônico de Cargas (MDF-e) no sistema 

de controle é de responsabilidade dos respectivos estabelecimentos emitentes. 

 

Fica dispensada a apresentação à Suframa do CT-e, ou do Documento Auxiliar do 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (Dacte), nos seguintes casos: 

 a) no transporte executado pelo próprio remetente ou destinatário (carga 

própria), desde que sejam disponibilizados à Suframa os dados do veículo 

transportador e do seu respectivo condutor, no caso de transporte rodoviário e, nos 

demais casos, os dados do responsável pelo transporte da carga; 

 b) no transporte efetuado por transportadores autônomos; 

 c) no transporte realizado por via postal, pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT); 

 

A citada dispensa não exime o destinatário da apresentação dos demais documentos 

necessários para a comprovação do ingresso do produto. 

 
(Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusulas terceira a quinta; Portaria Suframa nº 834/2019 , art. 10)  
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Formalização do ingresso 
Cabe destacar que o registro eletrônico prévio dos dados da NF-e, do Conhecimento de 

Transporte Eletrônico (CT-e) e do Manifesto Eletrônico de Cargas (MDF-e) no sistema 

de controle é de responsabilidade dos respectivos estabelecimentos emitentes. 

 

Fica dispensada a apresentação à Suframa do CT-e, ou do Documento Auxiliar do 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (Dacte), nos seguintes casos: 

 a) no transporte executado pelo próprio remetente ou destinatário (carga 

própria), desde que sejam disponibilizados à Suframa os dados do veículo 

transportador e do seu respectivo condutor, no caso de transporte rodoviário e, nos 

demais casos, os dados do responsável pelo transporte da carga; 

 b) no transporte efetuado por transportadores autônomos; 

 c) no transporte realizado por via postal, pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT); 

 

A citada dispensa não exime o destinatário da apresentação dos demais documentos 

necessários para a comprovação do ingresso do produto. 

 
(Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusulas terceira a quinta; Portaria Suframa nº 834/2019 , art. 10)  
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Nota Fiscal Eletrônica 
A regularidade da operação de ingresso para fins do gozo da isenção do ICMS 

prevista no Convênio ICM nº 65/1988 , por parte do remetente, será 

comprovada pelo evento da NF-e. 

O estabelecimento remetente deverá emitir NF-e contendo, além dos requisitos 

exigidos pela legislação, as seguintes informações: 

 a) nos campos específicos: 

 a.1) número de inscrição na Suframa do destinatário; 

 a.2) indicação do valor do ICMS desonerado; 

 a.3) motivo da desoneração do ICMS: Suframa; 

 b) nas Informações Complementares: 

 b.1) dispositivo legal pertinente à isenção ou suspensão do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI), no que couber; e 

 b.2) número e ano do Programa Especial de Exportação da Amazônia 

(PEXPAM), caso seja destinada à industrialização de produtos para 

atendimento específico de programa de exportação aprovado pela Suframa. 
 

(Convênio ICM nº 65/1988 ; Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusulas sexta e sétima; Portaria Suframa nº 

834/2019 , art. 11, caput)   
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Nota Fiscal Eletrônica 

Vedação 
É vedada a solicitação do PIN-e para formalização do ingresso, nas áreas incentivadas, 

quando a NF-e: 

 a) contiver armas, munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de 

passageiros, produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações 

cosméticas, exceto para as classificações nos códigos 3303 a 3307 da Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM) se destinados, exclusivamente, a consumo interno nas 

áreas incentivadas ou quando produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e 

da flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico, nos termos do 

Decreto-lei nº 288/1967 ; 

 b) emitida para acobertar embalagem ou vasilhame, adquiridos de 

estabelecimento diverso do remetente; 

 c) emitida para fins de simples faturamento, de remessa, devolução simbólica 

ou devolução de mercadorias produzidas nas áreas incentivadas; 

 d) não atender às especificações indicadas no item 4 anterior; e 

 e) emitida para operações entre áreas incentivadas do mesmo Estado. 

 

(Decreto-lei nº 288/1967 ; Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusula oitava) 

. 
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Não comprovação do internamento 
A comprovação do internamento na ZFM, nos Municípios de Rio Preto da Eva (AM), 

Presidente Figueiredo (AM) e nas ALC não se dará quando: 

 a) for constatada divergência entre o conteúdo dos itens da NF-e vinculados 

ao PIN-e os produtos a serem vistoriados; 

 b) o produto não tiver ingressado fisicamente, por qualquer motivo, nas áreas 

incentivadas; 

 c) a NF-e não tiver sido apresentada à Sefaz do estabelecimento destinatário 

para fins de desembaraço; 

 d) os registros eletrônicos no sistema de controle da Suframa, realizados pelos 

emitentes, estiverem em desacordo com a documentação fiscal apresentada; 

 e) qualquer outro erro, vício, simulação ou fraude detectada na vistoria dos 

produtos nas áreas anteriormente especificados; 

 f) após a segunda tentativa frustrada de realização da vistoria solicitada pelo 

destinatário; e 

 g) o produto tiver sido objeto de transformação industrial, por conta e ordem do 

estabelecimento do destinatário, do qual tenha resultado produto novo. 

 

(Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusula nona, caput) 
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Vistoria física 
A vistoria física será instruída, com a apresentação dos seguintes documentos, 

observados os procedimentos estabelecidos para a formalização do ingresso da 

mercadoria e o disposto no art. 49 do Convênio s/nº, de 15.12.1970, que instituiu o 

Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (Sinief): 

 a) Danfe; 

 b) cópia do CT-e ou DACTE, quando couber; 

 c) MDF-e, quando couber; e 

 d) PIN-e. 

 

 

Sempre que necessário, a Suframa poderá solicitar outros documentos comprobatórios 

do ingresso do produto na área incentivada. 

 

A vistoria física deverá ser realizada em até 120 dias, contados a partir da data de 

emissão da NF-e. 

 

(Convênio Sinief s/nº de 15.12.1970, art. 49; Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusulas 

décima primeira e décima segunda)  
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Vistoria extemporânea 
A Suframa e a Sefaz do estabelecimento destinatário poderão formalizar o 

internamento de produtos que ingressarem nas áreas incentivadas após o 

prazo fixado para a vistoria física (120 dias) mediante o procedimento 

excepcional denominado vistoria extemporânea. 

 

A vistoria extemporânea consistirá na vistoria documental e física dos produtos 

ingressados nas áreas incentivadas. 

 

O remetente ou o destinatário deverão solicitar justificadamente, à Suframa, 

através do sistema eletrônico, a vistoria extemporânea no prazo de 120 dias 

contados a partir da data de emissão da NF-e. 

 

Nos casos de NF-e de chassis e carrocerias de caminhões e ônibus, veículos 

de transporte, máquinas e equipamentos identificados por número de séries 

que por motivos logísticos, não adentraram na área incentivada no prazo 

ordinário, será facultativa a conferência física da vistoria extemporânea. 
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Vistoria extemporânea 
 

A vistoria extemporânea deverá ser realizada no prazo de 30 dias, contados a 

partir do desembaraço da NF-e na Sefaz do estabelecimento destinatário. 

 

A vistoria extemporânea não se aplicará se a empresa destinatária não estiver 

cadastrada na Suframa na data da emissão da NF-e. 

 

A Suframa e a Sefaz do estabelecimento destinatário, sempre que necessário, 

realizarão diligência e recorrerão a qualquer outro meio legal a seu alcance 

para esclarecimento dos fatos. 

 

(Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusulas décima terceira a décima sexta) 
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Passe Fiscal Interestadual 
 

Para fins de vistoria física e extemporânea, a Suframa, 

no que couber, e conforme os termos do Protocolo 

ICMS nº 10/2003 , poderá exigir a apresentação do 

Passe Fiscal Interestadual (PFI), e de outros 

documentos que forem necessários à constatação do 

efetivo ingresso do produto nas áreas incentivadas. 
 

 

 

 

 

(Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusula vigésima quarta; Protocolo ICMS nº 

10/2003 )  
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Incentivos fiscais 
As empresas destinatárias localizadas na ZFM, nos Municípios de Rio Preto da 

Eva e de Presidente Figueiredo e nas ALC, que possuam cadastro ativo na 

Suframa, têm direito aos seguintes incentivos fiscais nas aquisições de 

mercadorias: 

 

 a) suspensão do IPI, conforme os arts. 81 a 120 do Regulamento do 

IPI ( RIPI ) - Decreto nº 7.212/2010 ; 

 

 b) isenção do ICMS, conforme o disposto no Convênio ICM nº 65/1988 

e Convênios ICMS nºs 7/1993, 9/1994, 49/1994, 37/1997, 25/2008 e 134/2019. 

 

 

A suspensão do IPI converte-se em isenção mediante o internamento da 

mercadoria na área incentivada. 
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Incentivos fiscais 
 

A isenção do ICMS aplica-se nos casos de aquisição de produtos 

destinados à comercialização ou à industrialização. 

 

Vale observar que o pagamento da TCIF não implica a concessão 

automática do benefício da isenção fiscal solicitado no PIN-e ao 

destinatário, mas somente a utilização do serviço de 

processamento do internamento da mercadoria pela Suframa. 

 

 

 

 
 

( RIPI/2010 , arts. 81 a 120 ; Convênio ICM nº 65/1988 ; Convênio ICMS nº Convênio ICMS nº 

7/1993 , Convênio ICMS nº 9/1994 , Convênio ICMS nº 49/1994 , Convênio ICMS nº 37/1997 , 

Convênio ICMS nº 25/2008 e Convênio ICMS nº 134/2019 ; Portaria Suframa nº 834/2019 , arts. 2º 

e 48)  
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Incentivos fiscais 
 

A isenção do ICMS aplica-se nos casos de aquisição de produtos 

destinados à comercialização ou à industrialização. 

 

Vale observar que o pagamento da TCIF não implica a concessão 

automática do benefício da isenção fiscal solicitado no PIN-e ao 

destinatário, mas somente a utilização do serviço de 

processamento do internamento da mercadoria pela Suframa. 

 

 

 

 
 

( RIPI/2010 , arts. 81 a 120 ; Convênio ICM nº 65/1988 ; Convênio ICMS nº Convênio ICMS nº 

7/1993 , Convênio ICMS nº 9/1994 , Convênio ICMS nº 49/1994 , Convênio ICMS nº 37/1997 , 

Convênio ICMS nº 25/2008 e Convênio ICMS nº 134/2019 ; Portaria Suframa nº 834/2019 , arts. 2º 

e 48)  

 

 

 

 

ZONA FRANCA E ALC 

35 



 

Incentivos fiscais 
Amazônia Ocidental 

 

As empresas destinatárias localizadas nos demais Municípios da Amazônia 

Ocidental, que possuam cadastro ativo na Suframa, têm direito a suspensão do 

IPI, quando da aquisição de mercadorias, conforme os arts. 95 a 98 do 

RIPI/2010 . 

 

Essa suspensão converte-se em isenção mediante o internamento da 

mercadoria na área incentivada. 

 

 

 

 

 

 
( RIPI/2010 , arts. 95 a 98 ; Portaria Suframa nº 834/2019 , art. 3º) 
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Processo de internamento 
O processo de internamento de mercadoria nacional ou nacionalizada que contenha 

incentivos fiscais é composto por 3 fases distintas: 

 a) PINe; 

 b) confirmação do ingresso físico da mercadoria; 

 c) formalização do internamento da mercadoria. 

 

Os procedimentos ora mencionados, poderão ser executados por representante legal 

(preposto), com credenciamento ativo no sistema da Suframa, denominado Cadastro de 

Pessoas Jurídicas e Físicas da Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(CADSUF). 

 

O internamento na Suframa dar-se-á mediante disponibilização dos seguintes 

documentos eletrônicos: 

 a) PIN-e; 

 b) NF-e; 

 c) CT-e, quando cabível; e 

 d) MDF-e, quando cabível. 
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Processo de internamento 
As mercadorias destinadas às áreas incentivadas da Suframa deverão sair da origem 

acompanhadas do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) e do 

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte eletrônico (Dacte), quando cabível, 

devendo o condutor do transporte mantê-los por todo o trajeto percorrido pela 

mercadoria até o destino e apresentá-los ao destinatário no ato da entrega da 

mercadoria. 

 

 

Os documentos citados, salvo o Dacte nos casos de dispensa do CT-e, deverão ser 

mantidos fisicamente no ato da vistoria física externa ou encaminhados com o veículo 

de transporte no ato da vistoria física interna, realizada nos postos da Suframa pois 

poderão ser solicitados a critério do vistoriador, sendo devolvidos ao responsável pela 

apresentação das mercadorias. 
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Processo de internamento 
O PIN-e, o Danfe e o Dacte poderão ser retidos no ato de vistoria física interna ou 

externa pelo vistoriador, em caso de ocorrência de alguma contingência, devendo ser 

descartados após registro eletrônico no SIMNAC. 

 

No controle exercido do ingresso da mercadoria na área incentivada conforme previsto 

no § 2º do art. 3º da Lei nº 13.451/2017 , a Suframa efetuará análise de riscos e a 

averiguação de outras situações que possam ensejar a suspensão ou a exclusão dos 

incentivos fiscais, podendo a Autarquia solicitar outros documentos que julgar 

necessários para comprovação dos fatos. 

 

 

 

 

 

 

(Lei nº 13.451/2017 , art. 3º , § 2º; Portaria Suframa nº 834/2019 , arts. 5º, caput, § 2º, e 

9º)  
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Confirmação do ingresso físico da mercadoria 

A confirmação do ingresso físico da mercadoria dar-se-á 

mediante os seguintes procedimentos: 

 a) desembaraço da NF-e na Sefaz do Estado de destino; 

 b) confirmação pelo destinatário, via Sistema de Ingresso 

de Mercadoria Nacional (SIMNAC), do recebimento dos produtos 

em seu estabelecimento, após procedimento citado na letra "a"; 

 c) disponibilização do canal de vistoria no SIMNAC, 

conforme critérios de parametrização adotados pela Suframa; 

 d) realização da vistoria eletrônica, documental e/ou física, 

pela Suframa, conforme o canal de vistoria parametrizado; e 

 e) cruzamento dos dados de desembaraço com a Sefaz do 

Estado de destino. 
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Confirmação do ingresso físico da mercadoria 

Caso o registro da data do desembaraço de que trata a letra "a" 

não esteja disponível no ato de confirmação do recebimento da 

mercadoria, caberá ao destinatário informá-la, prevalecendo, na 

hipótese de divergência, a data informada pela Sefaz de destino 

em momento posterior. 

 

O envio dos dados eletrônicos de ingresso referente ao 

desembaraço das mercadorias nas áreas incentivadas, no âmbito 

da Sefaz Estadual, é de responsabilidade da Sefaz de destino. 

 

(Portaria Suframa nº 834/2019 , art. 7º)   
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Registro eletrônico do PIN-e 

O registro eletrônico do PIN-e dar-se-á mediante os seguintes 

procedimentos: 

 a) solicitação de Registro do PIN-e, via sistema eletrônico, 

sob responsabilidade do remetente; 

 b) confirmação do Registro do PIN-e, via sistema 

eletrônico, pelo destinatário, antes do ingresso dos produtos nas 

áreas incentivadas. 

 

Consiste em requisito prévio para a solicitação do registro 

eletrônico do PIN-e a manutenção do credenciamento e do 

cadastro ativo no CADSUF pelo remetente e pelo destinatário das 

mercadorias. 
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Registro eletrônico do PIN-e 

As empresas remetentes deverão observar na solicitação do 

registro eletrônico do PIN-e se a NF-e foi emitida de acordo com 

as exigências dos campos específicos e informações 

complementares, sob pena de não internamento das 

mercadorias. 

 

As empresas destinatárias deverão no ato de confirmação do 

registro eletrônico do PIN-e verificar se o remetente responsável 

pela emissão da NF-e observou o disposto na cláusula sétima do 

Convênio ICMS nº 134/2019 e no art. 11 da Portaria Suframa nº 

834/2019 , sob pena de não internamento das mercadorias. 
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Registro eletrônico do PIN-e 

O registro eletrônico do PIN-e será cancelado pela Suframa na 

hipótese em que as mercadorias nele referidas não ingressarem 

nas áreas incentivadas até o último dia do prazo legal para 

confirmação do recebimento das mercadorias pelo destinatário, 

salvo nos casos de vistoria extemporânea. 

 

O cancelamento ora referido não inibe a ocorrência do fato 

gerador da TCIF, conforme o disposto no § 6º do art. 11 da Lei nº 

13.451/2017 . 
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Registro eletrônico do PIN-e 

Havendo necessidade de qualquer correção ou ajuste dos 

documentos fiscais necessários para o internamento, a empresa 

destinatária das mercadorias será a responsável por promover 

junto aos emissores originários dos referidos documentos a 

devida regularização eletrônica. 

 

Fica dispensada a geração de PIN-e para a NF-e que não 

contiver incentivo fiscal administrado pela Suframa. 

 

 

 

 
(Lei nº 13.451/2017 , art. 11 , § 6º; Convênio ICMS nº 134/2019 , cláusula sétima; Portaria Suframa 

nº 834/2019 , arts. 6º e 11)    
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Locais da vistoria  

 

Recebida a mercadoria pelo destinatário no SIMNAC, após o desembaraço na 

Sefaz de destino, a vistoria física poderá ser realizada de forma interna ou 

externa. 

 a) a vistoria externa se dará quando a empresa sinalizar no SIMNAC a 

opção por realizar a vistoria física na própria empresa ou em outro endereço, 

desde que no mesmo Município do seu estabelecimento; 

 

 b) a vistoria interna se dará quando a empresa sinalizar no SIMNAC a 

opção por realizar a vistoria física em Posto de Fiscalização da Suframa, 

devendo encaminhar a mercadoria discriminada na NF-e selecionada até o 

posto. 
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Locais da vistoria  

A escolha do local de vistoria física, interna e externa, poderá ser determinada 

pela Suframa considerando as características da mercadoria ou fatos 

supervenientes. 

 

No caso de vistoria interna, se o interessado encaminhar, no veículo de 

transporte, outras mercadorias não selecionadas para a vistoria, este deverá 

providenciar pessoal próprio para a movimentação ou separação das 

mercadorias. 

 

As etapas dos procedimentos citados nas letras "a" e "b" estão sujeitas a 

registro fotográfico, para fins de registrar ocorrências, a critério do vistoriador. 

 

Para fins de controle, as mercadorias apresentadas à vistoria estão sujeitas a 

marcações nas embalagens de transporte pelos vistoriadores. 
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Locais da vistoria  

 

No caso de vistoria externa, as empresas destinatárias deverão providenciar o 

posicionamento das mercadorias em local que permita o acesso do vistoriador, 

bem como a devida identificação das mercadorias da NF-e selecionada para 

vistoria. 

 

 

No caso de vistoria externa, o tempo de espera do vistoriador para acesso ao 

local de armazenagem das mercadorias será de no máximo 15 minutos, 

podendo o vistoriador registrar o fato como ocorrência no SIMNAC. 

 

 

 

(Portaria Suframa nº 834/2019 , art. 14)  

ZONA FRANCA E ALC 

48 



 
Não configuração de desinternamento 

Não configura hipótese de desinternamento a saída do 

produto para fins de conserto, restauração, revisão, 

demonstração, exposição em feiras e eventos, limpeza, 

recondicionamento, ou outras situações previstas em 

legislação específica da Sefaz, desde que o retorno 

ocorra no prazo de 180 dias, contados a partir da data 

da emissão da NF-e. 
 

 

 

 

 

(Portaria Suframa nº 834/2019 , art. 37)   
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TCIF e TS 

A Lei nº 13.451/2017 converteu com emendas as 

disposições da Medida Provisória nº 757/2016 , cujos 

diplomas dispõem sobre a competência da Suframa 

para regular e controlar a importação e o ingresso de 

mercadorias com incentivos fiscais na ZFM, nas ALC e 

na Amazônia Ocidental (AO) e instituem a TCIF e a TS. 

 

Por outro lado, a Portaria Suframa nº 61/2017 dispõe 

sobre a cobrança da TCIF e da TS, em favor da 

Suframa. 
 

(Lei nº 13.451/2017 ; Medida Provisória nº 757/2016 ; Portaria Suframa nº 

61/2017 )   
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 Decreto nº 64.552/19 

DECRETO Nº 64.552, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

(DOE 01-11-2019) 

 

Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - RICMS  

 

Artigo 1° - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do Regulamento 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 

de novembro de 2000: 

 

I - o “caput” do artigo 289, mantidos os seus incisos:  

 

“Artigo 289 - Na saída de fumo ou seus sucedâneos manufaturados indicados em portaria da Coordenadoria 

da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a 

responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 

6.374/89, arts. 8°, inciso VII e §§ 8º e 9º, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18):” (NR); 
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II - o artigo 290:  

 

“Artigo 290 - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem 

de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e 

Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A).” (NR);  

 

III - o “caput” do artigo 291, mantidos os seus incisos:  

 

“Artigo 291 - Na saída de cimento indicado em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com 

destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e 

pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso VIII, e §§ 8º e 9º, 

e 60, inciso I, Protocolo ICMS 11/85 e Convênio ICMS 142/18):” (NR); 

 

IV - o “caput” do artigo 293, mantidos os seus incisos: 

 

“Artigo 293 - Na saída de cervejas, chopes, refrigerantes, água e outras bebidas indicados em portaria da 

Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, 

fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente nas operações subsequentes (Lei 

6.374/89, arts. 8º, inciso IX e §§ 8º e 9º, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18):” (NR);  
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V - o artigo 294:  

 

“Artigo 294 - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem 

de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e 

Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A).” (NR); 

 

VI - o “caput” do artigo 295, mantidos os seus incisos: 

 

“Artigo 295 - Na saída de sorvete, de qualquer espécie, ou de preparado para fabricação de sorvete em 

máquina indicados em portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento 

localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto 

incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso X e §§ 8º e 9º, e 60, inciso I, e Convênio 

ICMS 142/18):” (NR);  

 

VII - o artigo 296: 

 

“Artigo 296 - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de margem 

de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda e 

Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A).” (NR);  
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VIII - o “caput” do artigo 299, mantidos os seus incisos: 

 

 “Artigo 299 - Na saída de veículo novo de duas e três rodas motorizado indicado em portaria da 

Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, 

fica atribuída a responsabilidade pela retenção de pagamento do imposto incidente na subsequente saída ou 

na entrada para integração no ativo imobilizado do estabelecimento destinatário (Lei 6.374/89, arts. 8º, XII e § 

4º, e 60, e Convênios ICMS 200/17 e 142/18):” (NR);  

 

IX - o “caput” do artigo 301, mantidos os seus incisos: 

 

“Artigo 301 - Na saída de veículo automotor novo indicado em portaria da Coordenadoria da Administração 

Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade 

pela retenção e pagamento do imposto incidente nas subsequentes saídas até e inclusive a promovida pelo 

primeiro estabelecimento revendedor varejista ou na entrada para integração no ativo imobilizado (Lei 

6.374/89, art. 8º, XII e § 4º, e 60, I, e Convênios ICMS-199/17 e 142/18):” (NR); 

 

X - o “caput” do artigo 310, mantidos os seus incisos:  

 

“Artigo 310 - Na saída de pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha indicados em portaria da 

Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, 

fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto incidente nas subsequentes saídas, 

nas entradas para integração no ativo imobilizado do estabelecimento destinatário ou para seu uso ou 

consumo (Lei 6.374/89, arts. 8º, incisos XIII e XLV e §§ 8º e 9º, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18):” (NR); 
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XI - o “caput” do artigo 312, mantidos os seus incisos:  

 

“Artigo 312 - Na saída de tintas, vernizes e outros produtos da indústria química indicados em portaria da 

Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, 

fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas 

subsequentes ou na entrada para uso ou consumo do estabelecimento destinatário (Lei 6.374/89, arts. 8°, 

inciso XV e §§ 8º e 9º, e 60, inciso I, e Convênios ICMS 118/17 e 142/18):” (NR);  

 

XII - o “caput” do artigo 313-A, mantidos os seus incisos:  

 

“Artigo 313-A - Na saída de medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos indicados em 

portaria da Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território 

paulista, fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas 

subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso XIV e §§ 8° e 9º, 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18):” (NR); 

 

XIII - o “caput” do artigo 313-B: 

 

“Artigo 313-B - Em caso de inexistência do preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado 

por autoridade competente, ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aprovado 

e divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, a base de cálculo para fins de retenção e 

pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias a que se refere o “caput” do artigo 

313-A será divulgada pela referida Secretaria, observando-se o disposto na legislação, especialmente o 

previsto nos artigos 41 a 44 e nos parágrafos deste artigo. (Lei 6.374/89, art. 28-A).” (NR);  
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XIV - o “caput” do artigo 313-C, mantidos os seus incisos: 

 

“Artigo 313-C - Na saída de bebidas alcoólicas indicadas em portaria da Coordenadoria da Administração 

Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, fica atribuída a responsabilidade 

pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, inciso 

XXVI e §§ 8° e 9º, 60, inciso I, e Convênio ICMS 142/18):” (NR); 

 

(...) 

 

XV - a Seção XIII do Capítulo I do Título II do Livro II, composta pelos artigos 313-E e 313-F:  

 

"SEÇÃO XIII DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 

 

Artigo 313-E - Na saída dos produtos de perfumaria e de higiene pessoal indicados em portaria da 

Coordenadoria da Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, 

fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente nas saídas 

subsequentes (Lei 6.374/89, arts. 8°, incisos XXIX e XXX e §§ 8° e 9º, e 60, inciso I, e Convênio ICMS 

142/18): 

 

I - a estabelecimento de fabricante ou de importador ou a arrematante de mercadoria importada do exterior e 

apreendida, localizado neste Estado; 

 

II - a qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber mercadoria referida neste artigo 

diretamente de outro Estado sem a retenção antecipada do imposto; 
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III - a estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, conforme definido em acordo celebrado por 

este Estado.  

 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II:  

 

1 - o imposto incidente na operação própria e nas subsequentes será pago conforme previsto no artigo 426-A; 

 

2 - na saída da mercadoria do estabelecimento será emitido documento fiscal nos termos do artigo 274 e 

escriturado o livro Registro de Saídas na forma do artigo 278; 

 

 3 - no tocante ao imposto pago de acordo com o item 1, aplicar-se-á o disposto no inciso VI do artigo 63 e no 

artigo 269; 

 

 4 - quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado 

em outra unidade da Federação, o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente na operação 

própria e nas subseqüentes de acordo com as normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária 

previstas neste regulamento, no período de apuração em que ocorrer a saída da mercadoria com destino a 

outro estabelecimento localizado em território paulista. 

 

Artigo 313-F - Na determinação da base de cálculo nos termos previstos no artigo 41, o percentual de 

margem de valor agregado será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da 

Fazenda e Planejamento (Lei 6.374/89, art. 28-A).” (NR);  

 

(...) 
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Artigo 2° - Ficam revogados os dispositivos adiante indicados do Regulamento do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000:  

 

I - o § 1º do artigo 293; 

 

II - o § 2º do artigo 295;  

 

III - o § 1º do artigo 301;  

 

IV - o item 2 do § 1º do artigo 310; 

 

V - o § 1º do artigo 312; 

 

VI - o item 1 do § 1º do artigo 313-A;  

 

VII - a Seção XIV do Capítulo I do Título II do Livro II, composta pelos artigos 313-G e 313-H;  

 

VIII - o § 1º do artigo 313-K; 

 

IX - o § 1º do artigo 313-O; 
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X - o § 1º do artigo 313-S; 

 

XI - a Seção XXI do Capítulo I do Título II do Livro II, composta pelos artigos 313-U e 313-V;  

 

XII - o § 1º do artigo 313-W;  

 

XIII - o § 1º do artigo 313-Y;  

 

XIV - o § 1º do artigo 313-Z3;  

 

XV - a Seção XXVI do Capítulo I do Título II do Livro II, composta pelos artigos 313-Z5 e 313-Z6; 

 

XVI - a Seção XXIX do Capítulo I do Título II do Livro II, composta pelos artigos 313-Z11 e 313-Z12;  

 

XVII - o § 1º do artigo 313-Z15; 

 

XVIII - o § 1º do artigo 313-Z17; 

 

XIX - o § 1º do artigo 313-Z19. 

 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.  
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OFÍCIO GS-CAT Nº /2019 

 

Senhor Governador, 

 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que introduz alterações no 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000. 

 

A minuta altera os artigos do Regulamento do ICMS que dispõem sobre o regime da substituição tributária 

com retenção antecipada do imposto, retirando as listas de produtos sujeitos a tal regime do Regulamento, 

para que passem a ser divulgadas por meio de ato normativo de competência do Coordenador da 

Administração Tributária. 

 

Trata-se de adequação do Regulamento do ICMS ao Convênio ICMS 142, de 17 de dezembro de 2018, que 

determina que os Estados deverão reproduzir, em suas legislações internas, as descrições dos produtos 

sujeitos ao regime da substituição tributária previstas no referido convênio. 

 

A divulgação dos produtos em Portaria CAT visa facilitar a dinâmica de atualização dessas descrições, 

tendo em vista as constantes alterações do convênio, e a simplificação na edição da legislação que dispõe 

sobre o regime da Substituição Tributária.  

 

Com essas justificativas e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo para 

reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração. 
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SUBSEÇÃO II - DAS OPERAÇÕES COM OUTROS INSUMOS AGROPECUÁRIOS 

 

Art. 356 e seguintes  

 

NOTA - V. ARTIGO 17 das Disposições Transitórias (DDTT) deste Regulamento. 

Suspende a disciplina do diferimento do lançamento do imposto, prevista nos artigos 

355 a 361 do RICMS/00, enquanto vigorar o benefício fiscal de isenção previsto no 

artigo 41 do Anexo I, exclusivamente em relação aos produtos ali indicados. 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS – Diferimento do ICMS 
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Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) - Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a 

seguir indicados (Convênio ICMS-100/97, cláusulas primeira, com alteração dos Convênios ICMS-97/99 e 

ICMS-8/00, segunda, terceira, quinta e sétima, e Convênio ICMS-5/99, cláusula primeira, IV, 29): 

 

NOTA - V. ARTIGO 17, das DDTT. Suspende a aplicação do diferimento do lançamento do imposto, previsto 

nos arts. 355 a 361 do RICMS/00, enquanto vigorar o benefício fiscal do art. 41 do Anexo I, exclusivamente 

em relação aos produtos ali indicados. 

 

I - inseticida, fungicida, formicida, herbicida, parasiticida, germicida, acaricida, nematicida, raticida, 

desfolhante, dessecante, espalhante, adesivo, estimulador ou inibidor de crescimento (regulador), vacina, 

soro ou medicamento, com destinação exclusiva a uso na agricultura, pecuária, apicultura, aqüicultura, 

avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura, inclusive inoculante (Convênio ICMS-100/97, cláusula 

primeira, I, na redação do Convênio ICMS-99/04, cláusula primeira);  

.. 

V - ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, sendo o fabricante ou o importador 

devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, observado o 

disposto no § 1º, com destinação exclusiva a uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, 

cunicultura, ranicultura ou sericicultura, desde que o produto  

 

(a) esteja registrado no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando 

assim exigido, hipótese em que o número do registro deverá estar indicado no documento fiscal (Convênio 

ICMS- 17/11, cláusula primeira); (Redação dada à alínea pelo Decreto 57.029, de 31-05-2011; DOE 01-06-

2011) 

 

b) contenha rótulo ou etiqueta de identificação;” 

... 
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INSUMOS AGROPECUÁRIOS – Isenção do ICMS 

§ 1º - Relativamente ao disposto no inciso V: 

 

1 - entende-se por: 

 

a) RAÇÃO ANIMAL, qualquer mistura de ingredientes capaz de suprir as necessidades nutritivas para 

manutenção, desenvolvimento e produtividade dos animais a que se destinam; 

 

b) CONCENTRADO, a mistura de ingredientes que, adicionada a um ou mais alimentos em proporção adequada 

e devidamente especificada pelo seu fabricante, constitua uma ração animal; 

 

c) SUPLEMENTO, o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz de suprir a ração ou concentrado,em 

vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitida a inclusão de aditivos. 

 

d) ADITIVO, substâncias e misturas de substâncias ou microorganismos adicionados intencionalmente aos 

alimentos para os animais que tenham ou não valor nutritivo, e que afetem ou melhorem as características dos 

alimentos ou dos produtos destinados à alimentação dos animais (Convênio ICMS-100/97, cláusula primeira, § 

2°, com alteração do Convênio ICMS-54/06, cláusula segunda); (Alínea acrescentada pelo Decreto 51.092 de 05-

09-2006; DOE 06-09-2006; efeitos a partir de 01-08-2006) 

 

e) PREMIX ou NÚCLEO, mistura de aditivos para produtos destinados à alimentação animal ou mistura de um ou 

mais destes aditivos com matérias-primas usadas como excipientes que não se destinam à alimentação direta 

dos animais (Convênio ICMS-100/97, cláusula primeira, § 2°, com alteração do Convênio ICMS-54/06, cláusula 

segunda). (Alínea acrescentada pelo Decreto 51.092 de 05-09-2006; DOE 06-09-2006; efeitos a partir de 01-08-

2006) 
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2 - o benefício aplica-se, ainda, à ração animal preparada em estabelecimento rural ou industrial, 

na transferência a outro estabelecimento rural ou industrial do mesmo titular ou na remessa a outro 

estabelecimento rural ou industrial em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato de 

produção integrada. (Redação dada ao item pelo Decreto 64.391, de 14-08-2019; DOE 15-08-

2019; efeitos a partir de 1º de agosto de 2019 

 

3 – na hipótese do item 2, não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às aquisições de 

milho e soja utilizados na preparação da ração, desde que a saída do animal a que ela se destinou 

seja tributada ou, se isenta ou não incidente, haja expressa previsão de manutenção do crédito. 

(Item crescentado pelo Decreto 64.391, de 14-08-2019; DOE 15-08-2019; efeitos a partir de 1º de 

agosto de 2019). 

 

§ 3º - Revogado pelo Decreto 64.213, de 30-04-2019; DOE 01-05-2019; efeitos a partir de 1º de 

maio de 2019. 

 

(Revogado) (Revogado) (Revogado) § 3º - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo 

às mercadorias beneficiadas com esta isenção. 

 

§ 4º - Revogado pelo Decreto 48.111, de 26-09-2003; DOE 27-09-2003; efeitos a partir de 27-09-

2003. 
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INSUMOS AGROPECUÁRIOS –  

Redução de Base de Cálculo 

Artigo 9º (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) - Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a 

base de cálculo do imposto incidente nas saídas interestaduais com insumos agropecuários 

adiante indicados (Convênios ICMS-100/97, cláusulas primeira, quinta e sétima, ICMS-5/99, 

cláusula primeira, IV, 29, ICMS-97/99 e ICMS-8/00). 

 

I - inseticida, fungicida, formicida, herbicida, parasiticida, germicida, acaricida, nematicida, 

raticida, desfolhante, dessecante, espalhante, adesivo, estimulador ou inibidor de crescimento 

(regulador), vacina, soro ou medicamento, com destinação exclusiva a uso na agricultura, 

pecuária, apicultura, aqüicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura, inclusive 

inoculante (Convênio ICMS-100/97, cláusula primeira, I, na redação do Convênio ICMS-99/04, 

cláusula primeira);" (Redação dada ao inciso pelo inciso XI do art. 1º do Decreto 49.203 de 1º-

12-2004; DOE 02-12-2004; efeitos a partir de 19-10-2004) 

... 

 

§ 3º - Este benefício vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS-100/97, de 4 de novembro 

de 1997. (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 53.066, de 06-06-2008; DOE 07-06-2008; 

Efeitos desde 01-05-2008). 

 

§ 4º - Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo às mercadorias 

beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista neste artigo. (Parágrafo acrescentado 

pelo Decreto 50.436 de 28-12-2005; DOE 29-12-2005; Efeitos a partir de 29-12-2005) 
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INSUMOS AGROPECUÁRIOS –  

Redução de Base de Cálculo 

Artigo 10 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS - RAÇÕES E ADUBOS) - Fica reduzida em 30% (trinta 

por cento) a base de cálculo do imposto incidente nas saídas interestaduais dos seguintes 

insumos agropecuários (Convênio ICMS 100/97, cláusula segunda, com alterações do Convênio 

ICMS 57/03, 149/05 e 150/05, cláusula primeira I, Convênio ICMS 100/97, cláusulas quinta e 

sétima, Convênio ICMS 5/99, cláusula primeira, IV, 29 e Convênio ICMS 18/05, cláusula 

primeira, V, "h"):(Redação dada ao artigo pelo Decreto 50.513, de 15-02-2006, efeitos a partir de 

09-01-2006). 

 

I - milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal 

ou órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado ou Distrito 

Federal (Convênio ICMS-123/11, cláusula primeira, II); (Redação dada ao inciso pelo Decreto 

58.283, de 08-08-2012; DOE 09-08-2012; efeitos desde 09-01-2012) 

... 

§ 1º - Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo às mercadorias 

beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista neste artigo. 

 

§ 2° - Este benefício vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS-100/97, de 4 de novembro de 

1997. (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 53.176, de 26-06-2008; DOE 27-06-2008; 

Efeitos desde 1º de maio de 2008) 
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INSUMOS AGROPECUÁRIOS –  

RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 19834/2019, de 28 de Junho de 2019. 

 

Disponibilizado no site da SEFAZ em 24/09/2019. 

Ementa 

ICMS – Insumos Agropecuários – Estorno dos créditos relativos às mercadorias 

beneficiadas com a isenção – Decreto n° 64.213/2019. 

 

I. Os critérios para estorno ou vedação ao crédito já estão estabelecidos na regra geral 

do ICMS. 

 

II. Salvo previsão específica em contrário, devem ser utilizados os critérios para 

vedação ou estorno de crédito previstos nos artigos 66 e 67 do RICMS/2000. 

 

III. Quando o contribuinte realizar tanto operações isentas sem manutenção do crédito 

quanto operações tributadas, a aplicação do artigo 66, II e III do RICMS/2000 (vedação 

do crédito) ou do artigo 67, II e III do mesmo regulamento (estorno do crédito) 

dependerá da predominância de umas ou de outras. 
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INSUMOS AGROPECUÁRIOS – Isenção do ICMS 

10. Conforme entendimento anteriormente expresso por este Órgão Consultivo, quando o contribuinte realizar 

tanto operações isentas sem manutenção do crédito quanto operações tributadas, a aplicação do artigo 66, II e 

III do RICMS/2000 (vedação do crédito) ou do artigo 67, II e III do mesmo regulamento (estorno do crédito) 

dependerá da predominância de umas ou de outras. 

 

11. Assim, se predominar o montante das operações de saída isentas e sem manutenção do crédito, a 

Consulente deverá abster-se de efetuar o crédito por ocasião da entrada das mercadorias adquiridas, lançando-

o proporcionalmente a cada operação de saída tributada. 

 

12. Ao contrário, se predominarem as operações de saída tributadas, a Consulente poderá se creditar do valor 

integral do imposto destacado no documento fiscal de aquisição, por ocasião da entrada das mercadorias, 

estornando proporcionalmente o valor do crédito correspondente a cada saída não tributada. 

 

13. Cabe ao contribuinte precisar quais e quantos insumos foram aplicados em produtos isentos, considerando 

as normas contábeis e apurar o estorno na hipótese do artigo 67, II e III do RICMS/2000 ou a apropriação do 

crédito, na hipótese do artigo 66, II e III do RICMS/2000, pela sua melhor estimativa, uma vez que são 

conhecedores das particularidades do negócio. Ressaltamos, contudo, que tal estimativa fica sujeita à avaliação 

de sua adequação pela autoridade fiscal, durante o processo de fiscalização. 
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INSUMOS AGROPECUÁRIOS – Isenção do ICMS 

 

13. Cabe ao contribuinte precisar quais e quantos insumos foram aplicados em produtos isentos, considerando 

as normas contábeis e apurar o estorno na hipótese do artigo 67, II e III do RICMS/2000 ou a apropriação do 

crédito, na hipótese do artigo 66, II e III do RICMS/2000, pela sua melhor estimativa, uma vez que são 

conhecedores das particularidades do negócio. Ressaltamos, contudo, que tal estimativa fica sujeita à avaliação 

de sua adequação pela autoridade fiscal, durante o processo de fiscalização. 

 

14. Quanto à Escrituração Fiscal Digital EFD ICMS IPI, sugerimos à Consulente a leitura do Guia Prático da 

Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, Versão 3.0.1. 

 

15. Caso permaneçam eventuais dúvidas de natureza procedimental relativas à EFD ICMS IPI, essas devem 

ser apresentadas por meio do Fale Conosco, canal que serve para dirimir dúvidas genéricas, sem necessidade 

de comprovação da legitimidade, disponibilizado no site da Secretaria de Fazenda e Planejamento 

(https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx). Nesse ponto, registre-se que esse é o canal 

adequado para dirimir dúvidas quanto ao preenchimento de campos de documentos digitais ou EFD ICMS IPI, 

devendo, para tanto, ser indicado como "referência" o tipo de arquivo objeto da dúvida (NF-e; Ct-e; Sped Fiscal, 

etc.). 

 

16. Com esses esclarecimentos, consideramos sanadas as dúvidas apresentadas pela Consulente. 
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Implementos agrícolas – Alq. de 12% 

RESOLUÇÃO SF- 04/98, de 16-01-98 

 

(DOE 20-01-1998) 

 

Aprova a relação de máquinas, aparelhos e equipamentos industrias, implementos e tratores 

agrícolas e produtos da indústria de processamento eletrônico de dados de que trata o item 7 do 

§ 1° do artigo 54 do Regulamento do ICMS. 

 

Artigo 1º - Ficam aprovadas a Relação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Industriais, a Relação de 

Implementos e Tratores Agrícolas e a Relação de Produtos da Indústria de Processamento Eletrônico de Dados, 

publicadas em anexo, a que se refere o item 7 do § 1º do artigo 54 do Regulamento do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 33.118, de 14 de 

março de 1991. 

 

Parágrafo único - Para fins do disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 73 do Regulamento do ICMS, 

aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, deverão ser consideradas as máquinas, aparelhos e 

equipamentos industriais indicados no Anexo I desta resolução ou no Anexo I do Convênio ICMS-52/91, de 26-

09-1991. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução SF-126/18, de 11-12-2018, DOE 12-12-2018) 

 

Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Resoluções SF-

14/95, de 22 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, e SF-02/96, de 8 de janeiro de 1996. 
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ANEXO II - REDUÇÕES DE BASE DE CÁLCULO 

(Relação a que se refere o artigo 51 deste regulamento) 

 

Artigo 12 (MÁQUINAS INDUSTRIAIS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) - Fica reduzida a base 

de cálculo do imposto incidente nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais, ou com máquinas e implementos agrícolas, arrolados nos Anexos I e II do Convênio 

ICMS-52/91, de 26 de setembro de 1991, de forma que a carga tributária final incidente 

corresponda a um dos percentuais a seguir indicados (Convênio ICMS-52/91): (Redação dada 

ao "caput" do artigo, mantidos os incisos, pelo Decreto 56.804, de 03-03-2011; DOE 04-03-2011; 

Retificação DOE 10-03-2011; Efeitos desde 01-03-2011) 

 

§ 1º - A redução de base de cálculo prevista neste artigo não poderá ser cumulada com qualquer 

outro benefício fiscal. 

 

§ 2º - Este benefício vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS-52/91, de 26 de setembro de 

1991. (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 52.564, de 27-12-2007; DOE 28-12-2007; 

Efeitos a partir de 01-11-2007) 

 

§ 3º - Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo às mercadorias 

beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista neste artigo.(Parágrafo acrescentado 

pelo Decreto 50.436 de 28-12-2005; DOE 29-12-2005; efeitos a partir de 29-12-2005) 

Implementos agrícolas –  

Redução de base de cálculo 
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CONVÊNIO ICMS 52/91 

 

Concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e 

implementos agrícolas. 

 

Cláusula segunda Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos 

agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos 

percentuais a seguir: 

 

I - nas operações interestaduais: 

 

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino 

aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro 

inteiros e um décimo por cento): 

 

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento). 

 

II - nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento) 

Implementos agrícolas –  

Redução de base de cálculo 
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Implementos agrícolas –  

Redução de base de cálculo 
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DECRETO Nº 51.608, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2007 

 

Implementa sujeição passiva por substituição na sistemática de lançamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente nas saídas internas de máquinas ou 

implementos agrícolas 

 

Artigo 1° - Nas sucessivas saídas internas de máquina ou implemento agrícola, o lançamento do ICMS 

incidente fica diferido para o momento em que ocorrer a saída, do estabelecimento rural, dos produtos 

resultantes sujeitos ao imposto. 

 

§ 1° - O pagamento do imposto diferido será efetuado nos termos do artigo 430 do Regulamento do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, aprovado pelo Decreto n° 45.490, de 30 de novembro de 

2000, ressalvada a aplicação do disposto no artigo 432 desse mesmo Regulamento. 

 

§ 2° - As máquinas e os implementos agrícolas a que se refere este artigo são os discriminados na relação 

prevista no inciso V do artigo 54 do referido Regulamento do ICMS. 

 

Artigo 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para fatos geradores que 

ocorrerem a partir de 1° de fevereiro de 2007. 

Implementos agrícolas – Diferimento 
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Artigo 129 - Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida 

Nota Fiscal com indicação de que se destina a simples faturamento, vedado 

o destaque do valor do imposto  

 

§ 2º - No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega, global ou parcial, 

da mercadoria a terceiro, deverá ser emitida Nota Fiscal: 

  

1 - pelo adquirente original em favor do destinatário, com destaque do valor 

do imposto, quando devido, consignando-se, sem prejuízo dos demais 

requisitos, o nome do titular, o endereço e os números de inscrição, estadual 

e no CNPJ, do estabelecimento que irá promover a remessa;  

VENDA À ORDEM 
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2 - pelo vendedor remetente:  

 

a) em favor do destinatário, para acompanhar o transporte da mercadoria, sem 

destaque do valor do imposto, na qual, além dos demais requisitos, constarão: 

como natureza da operação, a expressão "Remessa por Ordem de Terceiro", o 

número de ordem, a série e a data da emissão da Nota Fiscal de que trata o 

item anterior, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição, 

estadual e no CNPJ, do seu emitente;  

 

b) em favor do adquirente original, com destaque do valor do imposto, quando 

devido, na qual, além dos demais requisitos, constarão: como natureza da 

operação, a expressão "Remessa Simbólica - Venda à Ordem", o número de 

ordem, a série e a data da emissão da Nota Fiscal prevista na alínea anterior, 

bem como o número de ordem, a série, a data da emissão e o valor da 

operação, constantes na Nota Fiscal relativa ao simples faturamento.  

VENDA À ORDEM 
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§ 3º - Na escrituração dos documentos previstos neste artigo, pelo emitente, no 

livro Registro de Saídas e, pelo destinatário, no livro Registro de Entradas, 

utilizar-se-ão, em relação à Nota Fiscal emitida nos termos:  

 

2 - do item 1 do § 2º, as colunas próprias;  
 

 

 

3 - do § 1º e da alínea "b" do item 2 do § 2º, para entrega efetiva da 

mercadoria, no primeiro caso, e simbólica, no segundo, as colunas 

próprias, anotando-se na de "Observações" os dados identificativos do 

documento fiscal emitido para efeito de faturamento;  
 

 

 

 

 

VENDA À ORDEM – Escrituração 

• NF venda (5/6.120) 

 

• Adq. Original para o 

Destinatário 

• NF venda (5/6.118 – 5/6.119) 

 

• Fornecedor (Remetente) para 

Adq.Original  
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4 - da alínea "a" do item 2 do § 2º, para remessa da mercadoria, 

as colunas relativas a "Documento Fiscal" e "Observações", 

anotando-se nesta os dados identificativos do documento fiscal 

emitido para efeito de remessa simbólica, referido no item 

anterior. (NR)";  

VENDA À ORDEM – Escrituração 

• NF Remessa (5.6/923) 

 

• Fornecedor (Remetente) 

para o Destinatário  
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VENDA À ORDEM  

 C) “Remessa Simbólica - Venda à 

ordem” -5.118/6.118 ou 5.119/6.119 

Dados da NF “B” 

LRE -1/2.118  

Ou 1/2.119 

 A)Venda de mercadoria 

entregue ao destinatário 

pelo fornecedor 5.120/6.120 

Dados da NF “B” e 

fornecedor 

LRE 1.120/2.120 

1.121/2.121 

B) “Remessa por conta e 

ordem de terceiros” -

5.923/6.923 

Dados da NF “A” e ad. 

original  

LRS - “Doc Fisc” e “Obs” 

LRE 1.923/2.923  

Doc. Fiscal e Obs. 

VENDEDOR 

Remetente 

ADQUIRENTE 

Original  

DESTINATÁRIO 
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VENDA À ORDEM – 

INAPLICABILIDADE 

• Respostas à Consulta nº 268/2004 185/2011, 257/2012, 273/2012 e 

26/2013, determinam que para configurar uma operação de venda à ordem 

(RICMS/2000, artigo 129, § 2º) é necessária a presença de três pessoas 

jurídicas distintas - vendedor remetente, adquirente original e destinatário 

final - e a realização de duas operações mercantis de venda, sendo preciso, 

que pelo menos os dois vendedores sejam contribuintes do ICMS 

 

• Decisão Normativa CAT nº 04/2005 – matriz e filial – impossibilidade 

 

• Respostas à Consulta nº 367/2004; 154/2004 - matriz e filial – 

impossibilidade 

 

• Resposta à Consulta nº 448/2011 – venda para não contribuinte - – 

impossibilidade 
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• Resposta à Consulta nº 448/2011 – venda para não contribuinte - – 
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