
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Zonas de Processamento de Exportações (“ZPE”) – Decreto 

Regulamentador Data 05/05/2009 

 

 

Serve o presente para informar que foi publicado em 06.04.2009, no Diário Oficial da União, o 

Decreto n° 6.814, regulamentando a Lei n° 11.508 de 2007, que dispõe sobre o regime 

tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportações (“ZPE”). 

 

As ZPE foram objeto de Memorando aos Clientes enviado em 09.10.20081, ocasião em que 

esclarecemos o conceito e principais regras: trata-se de áreas de livre comércio, destinadas à 

instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior. 

Como comentado à época, as ZPE, embora adequadamente regidas por Lei (de n° 

11.508/2007, com alterações posteriores), ainda pendiam de regulamentação, o que é sanado 

com a publicação do Decreto n° 6.814/09 em comento. 

 

O presente informativo pretende complementar as informações daquele Memorando, bem como 

compartilhar as principais novidades implementadas pelo referido Decreto. 

 

O Decreto n° 6.814/2009 regula: 

 

(i) os procedimentos para apresentação de proposta de criação de ZPE; 

 

(ii) o enquadramento da ZPE como zona primária para efeito de controle aduaneiro; 

 

(iii) os requisitos a serem cumpridos pela administradora da ZPE; 

 

(iv) a solicitação de empresa em ZPE;  

 

(v) as exigências a serem cumpridas pelas empresas instaladas em ZPE; e, 

 

(vi) as penalidades aplicáveis. 
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Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

I. Procedimentos para apresentação de proposta de criação de ZPE 

 

A proposta de criação de ZPE deverá ser apresentada pelos Estados ou Municípios, em 

conjunto ou isoladamente, ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 

(“CZPE”) e após analisada será encaminhada ao Presidente da República para aprovação. Ela 

deverá conter, obrigatoriamente, os requisitos dispostos no Regulamento como, por exemplo, a 

delimitação da área total da ZPE com documentação que comprove a sua disponibilidade, 

indicação de vias de acesso a portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, relatórios 

sobre obras de infra-estrutura e seus custos, cronogramas das obras de implantação, termo de 

compromisso, dentre outros. 

 

No termo de compromisso, o requerente se compromete a solicitar o licenciamento ambiental 

junto ao órgão competente, constituir pessoa jurídica no prazo de 90 dias após o ato de criação 

da ZPE, com a função específica de administrar a ZPE e não permitir que a administradora 

transfira o domínio ou a posse de lotes da ZPE, exceto para empresas titulares de projetos já 

aprovados pelo CZPE, mediante escritura com cláusulas específicas. 

 

Além dos requisitos descritos, o CZPE poderá, em função das particularidades da proposta, 

exigir outros requisitos ou condições que julgue necessário. 

 

II. ZPE - zona primária para efeito de controle aduaneiro 

 

Entende-se por zona primária, conforme descrito no Decreto n° 6.759/09, a parte interna dos 

portos, aeroportos, recintos de alfândega e locais habilitados na fronteira terrestre, locais onde a 

autoridade aduaneira é autorizada, por meio de ato administrativo, a exercer o controle das 

operações de carga/descarga, embarque/desembarque de mercadorias e/ou pessoas, 

armazenagem ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a eles destinadas. 

 

Nos termos do Decreto nº 6.814/09, as ZPE são consideradas zonas primárias para efeitos de 

controle aduaneiro. Para tanto, a sua área será delimitada e fechada para garantir o seu 

isolamento e o controle fiscal das operações que serão ali realizadas. Deverá, ainda, conter 

sistema de vigilância e segurança, instalações e equipamentos para o controle e administração 

aduaneiro, vias de acesso à ZPE e fluxo de mercadorias, veículo e pessoas, devendo tudo ser 

provido pela administradora da ZPE.  
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III. Requisitos a serem cumpridos pela Administradora da ZPE 

 

A administradora deverá submeter à Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”) o projeto 

contendo todas as condições que classifiquem a ZPE como zona primária, no prazo de 90 dias 

após a sua constituição. A ZPE passará a funcionar com o prévio alfandegamento da respectiva 

área pela RFB, que se realizará no prazo de até 60 dias após a RFB declarar satisfeitos os 

requisitos, as determinações e as condições. 

 

IV. Solicitação de instalação de empresa em ZPE 

 

A solicitação de instalação pela empresa interessada será feita mediante apresentação de 

projeto, na forma estabelecida na Resolução CZPE n° 18/95, que deverá já ter sido aprovado 

pela RFB, bem como estar acompanhado da manifestação com o aceite do empreendimento 

firmado pelo representante legal da ZPE à qual se destina. No projeto deverá constar relação 

dos produtos a serem fabricados de acordo com a sua classificação na Nomenclatura com do 

MERCOSUL (“NCM”). No ato de aprovação do projeto, o CZPE estabelecerá os termos limites 

e condições a serem observados pela empresa, que deverá ser constituída no prazo de 90 dias. 

  

V. Exigências a serem cumpridas pelas empresas instaladas em ZPE 

 

Após a constituição da empresa, esta deverá prestar, perante o CZPE, no prazo de 30 dias 

contados de sua constituição, o compromisso de cumprir as condições constantes no projeto, 

inclusive as que foram formuladas pelo Conselho e auferir e manter, por ano-calendário, receita 

bruta decorrente de exportação de no mínimo 80% de sua receita bruta total de venda de bens 

e serviços. 

 

A receita bruta mínima de 80% somente deverá ser considerada depois de excluídos os 

impostos e contribuições incidentes sobre as vendas e somente será apurada a partir do ano-

calendário subseqüente ao do início da efetiva entrada em funcionamento do projeto. 

 

VI. Penalidades 

 

A falta de cumprimento dos prazos estipulados nos itens IV e V implicará na 
revogação do ato de aprovação do projeto. No entanto, havendo situações 
consideradas relevantes, o CZPE poderá prorrogar os prazos. 
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Será vedada a instalação em ZPE de empresas, cujo projeto evidencie a simples transferência 

de plantas industriais já instaladas no país. A Lei n° 11.508/07 vedou a produção, importação 

ou exportação de armas ou explosivos e material radioativo em ZPE, exceto se houver prévia 

autorização do Comando do Exército e da Comissão Nacional de Energia Nuclear (“CNEM”). O 

presente Decreto se restringiu às proibições já estabelecidas na Lei, não incluindo nenhuma 

nova vedação. 

 

O ato de criação de ZPE caducará se, no prazo de 12 meses, contado da sua publicação, a 

administradora da ZPE não tiver iniciado as obras de implementação, de acordo com o previsto 

na proposta de criação, bem como se as obras de implementação não forem concluídas no 

prazo de 12 meses contado da data prevista para a sua conclusão. 

 

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

adquiridos no mercado interno, deverão ser integralmente utilizados no processo produtivo do 

produto final, caso isso não ocorra será considerado dano ao erário e caberá a aplicação de 

pena de perdimento, disposta no Decreto-Lei n° 1.455/76. 

 

Caberá à RFB disciplinar o depósito, a reexportação ou exportação e a destruição, tanto de 

mercadorias importadas quanto de mercadorias adquiridas no mercado interno, bem como a 

fiscalização, vigilância, controle e despacho aduaneiros de mercadorias admitidas em ZPE.  

 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Monique Haddad Knöchelmann (monique@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7559 

 

 

 

 

 


