
MELHOR SITUAÇÃO FISCAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL - ICMS



CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

Art. 155, § 2º, inciso X, alínea a

MELHOR SITUAÇÃO FISCAL DO BRASIL

➢ O ICMS não incide sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem
sobre serviço prestados a destinatários ao exterior, assegurada a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores.

LEI COMPLEMENTAR Nº 87 

DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 

LEI KANDIR – ART 3º, INCISO II

➢ O ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ou serviços.



CONVÊNIO ICMS 99/98

ESTADO BRASILEIRO QUE MAIS INVESTE

MELHOR SITUAÇÃO FISCAL DO BRASIL

➢ As unidades federadas ficam autorizadas a insentar o ICMS as saídas internas de produtos

previstos na Lei nº 11.508/07, com destino a estabelecimento localizado em ZPE.

➢ O Estado do Ceará isentou de ICMS as saídas internas de bens e mercadorias, a prestação de

serviços e de transportes, desde que o estabelecimento remetente seja creditado pela

Secretaria da Fazenda.

➢ Autoriza também a manutenção do crédito do ICMS relativo aos insumos integralmente

utilizados no processo produtivo do produto final.

➢O Estado do Ceará determina que seja feito o estorno de créditos relativamente às operações

internas isentas de ICMS de bens e mercadorias destinadas à ZPE.

➢ Poderão ser isentos:

a) A importação de mercadoria ou bem, por estabelecimento localizado em ZPE, excetuados as

importações por conta e ordem de terceiros e por encomenda;

b) A prestação de serviços de transporte localizado em ZPE, destinado a exportação;

c) A prestação de serviços de transporte em local de desembarque de mercadoria importada do

exterior e com destino a estabelecimento localizado em ZPE;

d) O diferencial de aliíquotas nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado
do bem como as respectivas prestações de serviços de transporte dos bens.



CONVÊNIO ICMS 99/98

ESTADO BRASILEIRO QUE MAIS INVESTE

MELHOR SITUAÇÃO FISCAL DO BRASIL

➢ As saídas de mercadoria de estabelecimento localizado em ZPE, a qualquer título, inclusive a

decorrente de admissão temporário ou por regime de “drawback” para o mercado interno,

ficam descaracterizados os benefícios de convênio, em relação àquela mercadoria.

➢ Relativamente as mercadorias que tenham sido ou que devem ser introduzidas no mercado

interno:

a) por ocasião da sua regularização perante a Secretaria da Receita Federal, esta exigirá do

contribuinte o comprovante do pagamento do ICMS em favor do Estado;

b) quando a exigência da regularização se der de ofício, a Secretaria da Receita Federal comunicará

o fato ao Estado.

➢ Normas Operacionais:

a) Instrução Normativa RFB, de 02 de julho de 2009;

b) Portaria nº 48, de 29 de dezembro de 2015, expedida pela Alfândega da Receita Federal do Brasil

no Porto do Pecém;

c) o Estado do Ceará: Decreto nº 31.935, de 25 de abril de 2016, que regulamenta as operações que

envolvam estabelecimentos sediados na ZPE-Ceará.
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