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APLICAÇÃO

Estabelecimentos instalados em cidade gêmea de cidade 

estrangeira na linha de fronteira = Ministério da Integração 

Nacional

Rio Grande do Sul: 

Aceguá (RS), Barra do Quaraí (RS), Chuí (RS), Itaqui (RS), Jaguarão (RS), Porto 
Xavier (RS), Quaraí (RS), Santana do Livramento (RS), São Borja (RS), 

Uruguaiana (RS) e Porto Mauá (RS).



Unidade 

Local da 
RFB

• Requerimento acompanhado de cópia dos documentos previstos no 
art. 6º da IN  especial atenção para o § 1º, depósitos não contíguos

• confere o preenchimento dos requisitos, a instrução processual e
saneia o processo em caso de deficiência (pode realizar diligências
para verificar aspectos da instrução) e emite parecer para subsidiar a
decisão

SRRF10

• A Divisão Administração Aduaneira analisa o pedido e, se deferido, 
propõe a emissão de ato declaratório executivo (ADE) pelo 
Superintendente

SRRF10

• Protocola na unidade o recurso para o Superintendente, que
reconsidera ou submete ao Secretário da Receita Federal

RITO PROCESSUAL



REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO

 Lei Municipal que autorize a instalação de loja franca em seu território

 Ter regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional

 Comprovar a regularidade quanto ao FGTS

 Não tenha pendência perante a Receita quanto a regimes aduaneiros

especiais - lista na página da Receita na internet

 Não tenha sido submetida a regime especial de fiscalização – art. 33

da Lei 9.430, de 1996



REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO

 Sistema informatizado de controle de mercadorias e créditos, com as

funcionalidades previstas no art. 32 da IN: destaque para a integração

do sistema próprio com a Receita Federal, contratado junto ao Serpro

pelo endereço digital https://servicos.serpro.gov.br/integra-loja-franca/

 Sistema de Monitoramento e Vigilância = Ato Declaratório Executivo

Coana nº 5, de 2018

https://servicos.serpro.gov.br/integra-loja-franca/


REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO

 Patrimônio Líquido da pessoa jurídica superior a R$ 2 milhões:

comprovado pela ECD ou, se empresa nova, pelo último balanço

patrimonial assinado pelo responsável e contador. Se patrimônio

líquido insuficiente: depósito, fiança ou seguro aduaneiro

 Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico: certificação digital,

opção pela página da Receita Federal

 Relação de cada estabelecimento de venda ou depósito por seu

número de inscrição do CNPJ



Perguntas e Respostas

47 questões respondidas disponíveis no site da Receita Federal:




