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RESUMO 
 

O presente trabalho propõe alterações em mecanismos fiscais e tributários para 
estimular a ação do agente reciclador no cenário da economia brasileira. Para tanto, 
são sugeridas alterações nos seguintes mecanismos: fiscais (NCM, CFOP, nota fiscal) 
e tributário (PIS, COFINS). O uso da atual estrutura fiscal com pequenas modificações 
proporcionará a mecanização da logística reversa de eletroeletrônicos. Implícita a 
premissa de que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) autoriza a criação de 
estímulos à reciclagem para que as recicladoras possam cumprir a sua função de 
agregar valor econômico a recursos que, na ausência delas, se transformariam em 
rejeitos simplesmente, destinados a aterros sanitários. Os incentivos tributários, 
mediante a isenção de PIS e COFINS, enlaçam o estado na obrigação da PNRS, 
compartilhando com o segmento a responsabilidade que lhe é atribuída. A 
obsolescência programada do atual sistema produtivo de eletroeletrônicos endossa a 
necessidade e a urgência da implantação de um sistema eficaz e ágil, promovendo a 
retirada de eletroeletrônicos inservíveis de pessoas físicas, pessoas jurídicas, 
condomínios e residências, de forma a evitar o descarte em destinos inadequados. O 
alcance da logística reversa de eletroeletrônicos eficiente poderá ser visível nas 
dimensões econômicas, ambientais e sociais. Na dimensão social, com a geração de 
empregos formais, na dimensão econômica, no retorno de matéria-prima e novas 
tecnologias industriais, e na dimensão ambiental, níveis mais baixos de rejeitos em 
aterros. A estratégia metodológica para elaboração da proposta foi calcada em 
pesquisas bibliográficas e investigação documental exploratória e descritiva, sendo o 
modelo proposto avaliado por meio de estudo de caso em uma recicladora de 
eletroeletrônicos na cidade de Curitiba-PR. 
 

 

Palavras-chave: Recicladora. Descarte de eletroeletrônicos. Incentivos tributários. 
Controles fiscais. 



 

 
ABSTRACT 

 

The present work propose fiscal and taxes mechanisms modifications to encourage the 
recycler agent action in the Brazilian economic scenario. Therefore, it is proposed 
modifications on the following mechanisms: fiscal (NCM, CFOP, invoice) and tax 
(PIS, COFINS). The current fiscal structure application with minor modifications will 
provide electronic reverse logistics mechanization. Implied the premise that the 
Brazilian solid waste national policy (PNRS) authorizes recycling stimuli creation so that 
the recyclers can fulfill their function of aggregate economic value to resources that, in 
their absence, would become waste, destined to landfills. Tax incentives through 
exemption of PIS and COFINS, ensnares the State on PNRS obligation, sharing with 
the segment the responsibility assigned to it. The scheduled obsolescence of the 
present electronic productive system endorse the necessity and urgency to implant an 
effective and agile system, promoting the removal of unserviceable electronics from 
individuals, consumer electronics companies, condominiums and residences, to prevent 
the disposal in inadequate destinations. The efficient reach of electronic reverse 
logistics will be visible in economic, environmental  and social dimensions. In the social 
dimension, with the generation of formal jobs, in the economic dimension, on return 
from raw material and new industrial technologies, and in the environmental dimension, 
lower landfills waste levels. The methodological strategy for the preparation of  the 
proposal was based on bibliographic search and exploratory and descriptive 
documental investigation, being the proposed model evaluated by case study in an 
electronic recycler based in Curitiba-PR. 
 
 
Keywords: Recycler. Discard of electronics. Tax incentive. Tax controls. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O rápido desenvolvimento tecnológico provoca a obsolescência precoce dos 

bens e diminui o ciclo de vida dos produtos, gerando uma grande quantidade de 

resíduos sólidos e produtos ultrapassados (RODRÍGUEZ et al., 2012).  

A obsolescência planejada é uma estratégia da indústria para diminuir o ciclo de 

vida dos produtos, impulsionada pela crise de 1929 com a queda do consumo, 

consolida-se pela indústria como uma estratégia de crescimento, resultado da sociedade 

de consumo (SILVA, 2012). É uma das piores aflições da sociedade o jogar fora, destrói 

os direitos legítimos dos cidadãos (TIM, 2013). O modelo atual de desenvolvimento 

econômico é o maior produtor da crise ambiental (ALEXANDRE, 2012). A destruição do 

meio ambiente a longo prazo, com a criação de grandes quantidades de lixo, acelera o 

esgotamento e a criação de poluentes industriais e resíduos, tornando-se um dos 

resultados da obsolescência planejada1. 

A indústria de eletroeletrônicos estabeleceu ao longo dos anos a prática de 

lançar frequentemente novos produtos com novas tecnologias, design e funcionalidades 

incrementadas, encurtando a vida útil dos produtos. Em consequência, houve aumento 

no consumo nas últimas décadas e a ampliação do volume de resíduos sólidos2 

gerados, sem um sistema estruturado para disposição (ABDI, 2013). A falta de sintonia 

entre o setor produtivo e o pós-consumo é crescente pela obsolescência e uso de 

estratégias do marketing no incentivo ao consumismo, o que aumenta o problema 

(DANNORTITZER, 2011 apud FAGUNDES; SILVA, 2014). Aproximadamente 75% dos 

equipamentos eletrônicos antigos estão armazenados nas residências, pois os 

consumidores creem que isso ainda pode ter valor comercial, isso também acontece por 

falta de mecanismos para descartá-los (MIGUEZ, 2012). No mundo, 44% dos 

consumidores de celulares abandonam seus aparelhos em casa, 25% doam para 

amigos ou familiares e 16% vendem. Quanto aos brasileiros, 78% declararam não 

considerar a reciclagem e 32% conservam os aparelhos (RODRÍGUEZ et al., 2012). Os 

resíduos eletrônicos representam 5% do total de resíduos gerados no planeta. No Brasil, 

                                            
1
 Documentário Obsolescência Programada. The ligth bulb conspiracy [A conspiração da lâmpada]. 

2
 Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2012). 
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em 2009 era de 2,6 kg por habitante por ano, com demanda crescente (SMAAL, 2009 

apud FAGUNDES; SILVA, 2014). A média projetada para o Brasil entre os anos de 2001 

a 2030 é de 3,4 kg per capita de resíduos eletroeletrônicos (REEE) oriundos de 

telefones móveis, telefones, televisões, computadores, rádios, máquinas de lavar, 

geladeiras e freezers, estimando-se em 22,4 milhões de toneladas que precisam de 

eliminação (ROCHA, 2009 apud ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). Em outras 

estimativas, mediante a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a 

média brasileira projetada será de 7,2 kg ao ano por habitante em 2016 (ABDI, 2013). 

Com a obrigatoriedade do processo reverso, obrigatório a partir do descarte do 

consumidor (Lei n. 12.305/2010 – PNRS), iniciaram-se discussões nos mais variados 

setores quanto à forma de viabilizar economicamente esse processo. Podem ocorrer 

outros destinos alternativos, com empresa de reuso ou desmanche em busca da 

destinação correta (MIGUEZ, 2012). A Lei da PNRS atribui aos consumidores o dever da 

devolução após o uso aos comerciantes ou distribuidores. Araújo (2011) aponta que, 

dentre outras medidas, as empresas devem estabelecer procedimentos de compra de 

produtos ou embalagens usadas com a disponibilização de postos de coleta ou 

parcerias, tendo como base a perspectiva da iniciativa do consumidor em devolver 

produtos sujeitos à logística reversa após o consumo, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Um dos princípios da 

legislação é que, a priori, todo material é passível de reciclagem, o que sobremaneira 

tem enorme relevância econômica, ambiental e social. 

Uma das alternativas elencadas é por meio da desoneração tributária, atingindo 

todos os atores do processo reverso (BRASIL, 2014). Assim, é necessário avançar na 

discussão das questões relacionadas à incidência de impostos na cadeia de reciclagem, 

de forma a isentar impostos e contribuições; uma vez que atualmente o lixo eletrônico é 

tratado como uma mercadoria, incidindo impostos relativos a um objeto com valor 

comercial e onerando sobremaneira o seu manuseio, transporte e processamento.  

Nesse sentido, buscando a viabilidade do processo reverso, este estudo teve 

como objetivo propor a mecanização da logística reversa pelo uso do atual sistema 

tributário aplicado na produção ao consumo. O modelo considerou a desoneração 

tributária como incentivo à atividade de reciclagem e uso de mecanismos fiscais já 

instituídos, como a nota fiscal, a Nomenclatura Comum do Mercosul e o Código Fiscal 

de Operações e Prestações, na tratativa de facilitar o relacionamento dos agentes no 

pós-consumo e agilidade inicial do processo reverso para o segmento.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor mecanismos fiscais facilitadores ao processo de recepção e reciclagem 

de equipamentos eletroeletrônicos inservíveis, a fim de estimular a logística reversa do 

segmento. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar os mecanismos de controle fiscal no processo de descarte. 

b) Avaliar a atual sistemática de cobrança do PIS e da COFINS na logística reversa 

pela legislação em vigor. 

c) Avaliar a possibilidade de utilização de desoneração tributária de PIS e COFINS 

como instrumento facilitador. 

d) Testar os mecanismos propostos por meio de estudo de caso em uma empresa 

recicladora situada em Curitiba. 

e) Propor normatização referente ao pós-consumo de eletroeletrônicos no contexto 

da Lei n. 12.305/2010.  
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 

Simplificar o descarte na implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) no segmento de eletroeletrônicos, racionalizando o aparato 

documental exigido pela legislação na operacionalização do descarte no pós-

consumo. O instrumento nota fiscal contém os elementos necessários para que 

os agentes receptores viabilizem o processo reverso, de forma que se possa 

reinserir o eletroeletrônico inservível por qualquer ponto comercial, sendo 

acompanhado e monitorado em tempo real pelos entes federativos, facilitando a 

constância do descarte para demandas sustentáveis no incentivo à reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. A necessidade da desoneração 

ameniza custos operacionais, possibilita o retorno ao processo produtivo e a 

destinação ambientalmente adequada, além de proporcionar maior atratividade na 

retirada de material contaminante, hoje em estado estacionário, armazenado em 

residências e empresas.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO   

 

 

4.1 LOGÍSTICA REVERSA 

 

A logística convencional procura levar bens e serviços desde a estação 

de produção até o consumidor. Já a logística reversa permite às empresas 

recuperarem os bens e estabelecerem um sistema de fluxo reverso no pós-venda 

ou pós-consumo de produtos e/ou materiais com diferentes propósitos 

(RODRÍGUEZ et al., 2012). A logística reversa também pode referir-se a todas as 

atividades relacionadas com a conversão dos fluxos de bens com suas origens 

(TAVAKKOLI-MOGHADDAM; RAMEZANI; BASHIRI 2012). 

 
Logística direta convencional Logística reversa no pós-consumo 

Previsão relativa direta Previsão mais difícil 

De um para vários pontos de distribuição Muitos para um ponto de distribuição 

Qualidade do produto uniforme Qualidade do produto não uniforme 

Embalagem do produto uniforme Embalagem do produto geralmente danificada 

Destinação/rota clara Destinação/rota não é clara 

Opções de descartes claros Descarte não é claro 

Preço relativamente uniforme Preços variados 

Importância da velocidade definida 
A velocidade, geralmente, não é considerada 
uma prioridade 

Custos de distribuição direta facilmente visíveis 
Custos reversos são menos visíveis 
diretamente 

Gerenciamento de inventário consistente Gerenciamento de inventário não consistente 

Ciclo de vida do produto gerenciável 
Questões referentes ao ciclo de vida do produto 
são mais complexas 

Negociação direta entre as partes envolvidas Negociação complicada  

Métodos de marketing bem conhecidos Marketing complicado  

Visibilidade de processos mais transparentes Visibilidade do processo menos transparente 

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO ENTRE LOGÍSTICA DIRETA CONVENCIONAL E LOGÍSTICA 
REVERSA NO PÓS-CONSUMO 
FONTE: Reverse Logistics Council (2007) apud Miguez (2012) 

 

 O gerenciamento do caminho inverso dos materiais, quando comparado 

com a logística reversa direta da cadeia de suprimentos, é chamado de logística 

reversa (STOCK, 1998 apud RODRÍGUEZ et al., 2012). De acordo com o 

Conselho Executivo Americano de Logística Reversa, ela define-se como o 

processo de planejamento, implementação e controle do custo efetivo do fluxo de 

matérias-primas e informações relacionadas do ponto de consumo ao ponto de 
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origem para efeitos de recuperar valores ou descarte adequado (ROGERS; 

TIBBEN-LEMBKE, 1998 apud SOLEIMANI; GOVINDAN; DEVIKA, 2014). 

 

Gerenciamento físico de produtos Meio ambiente e visão geral do processo 

Logística reversa é a coleta, transporte, 
armazenamento e processamento de 
produtos descartados (KRIKKE, 1998). 

A logística reversa se caracteriza pelas habilidades 
de gerenciamento logístico e atividades envolvidas 
na redução, no gerenciamento e no descarte de 
resíduos, perigosos ou não, de embalagens ou 
produtos. Isso inclui distribuição reversa, que faz 
com que produtos e informações fluam no sentido 
oposto das atividades da logística normal 
(KRONN, 1995). 

Um processo que engloba as atividades de 
logística, todo o caminho, desde produtos 
usados descartados pelos usuários até 
produtos reutilizáveis pelo mercado 
(FLEISCHMANN et al., 1997). 

O processo em que empresas podem se tornar 
ambientalmente eficientes por meio da reciclagem, 
reuso e redução da quantidade de material usado 
(CARTER; ELLRAM, 1998). 
 

Tarefa de recuperar produtos descartados; 
ela pode incluir embalar e enviar materiais e 
devolvê-los para um ponto central de coleta 
para reciclagem ou remanufatura (GUIDE et 
al., 2000). 

Logística reversa é a expressão utilizada para se 
referir ao papel da logística na reciclagem, 
disposição de resíduos e gerenciamento de 
materiais perigosos. Aumentando essas 
perspectivas, inclui todas as questões relacionadas 
com as atividades logísticas para cuidar da 
redução de fontes, reciclagem, substituição, reuso 
de materiais e descartes (STOCK, 1992). 

Um processo em que um fabricante aceita, 
sistematicamente, o retorno de produtos 
previamente encaminhados, ou partes deles, 
para reciclar, remanufaturar ou descartar 
(DOWLATSHAHI, 2000). 

O processo de planejar, implementar e controlar o 
fluxo de matérias-primas de forma eficaz e com 
eficiência de custo no inventário do processo, em 
produtos terminados e a informação relacionada 
do ponto de consumo ao ponto de origem no 
intuito de reagregar valor ou descartar de forma 
apropriada (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998). 

O movimento de bens do consumidor até o 
produtor, por um canal de distribuição 
(PHOLEN; FARRIS, 1992). 

O processo de planejamento, implementação e 
controle de fluxos reversos de matérias-primas, 
estoque em produção, embalagens e bens 
finalizados, do fabricante ou distribuidor, até o 
ponto de recuperação ou ponto para o descarte 
adequado (DE BRITO, 2004). 

QUADRO 2 – DEFINIÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA COM ÊNFASE NO GERENCIAMENTO 
FÍSICO DE PRODUTOS, MEIO AMBIENTE E VISÃO GERAL DO PROCESSO 
FONTE: Adaptado de Miguez (2012) 

 

A logística reversa é ampla, envolve operações como a reutilização de 

produtos e materiais, coleta, desmonte e peças usadas, com a finalidade de 

assegurar uma recuperação sustentável e que não prejudique o meio ambiente 

(REVLOG, 2005 apud RODRÍGUEZ et al., 2012). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos implantou o conceito de logística 

reversa como sendo um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para 
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reaproveitamento em seu ciclo produtivo ou outros ciclos, bem como a destinação 

final ambientalmente adequada (Art. 3º da Lei n. 12.305/2010). 

A logística reversa poderá ter diversas definições conforme sua ênfase, 

pode ser no gerenciamento físico de produtos, no meio ambiente ou na visão 

geral do processo. Na literatura internacional, é frequentemente denominada de 

closed loop supply chain e open loop supply chain, conforme QUADRO 3. 

 

Literatura internacional 

Closed loop supply chain Open loop supply chain 

Retorno dos produtos para seus fabricantes 

originais, para que eles possam descartar, 

reciclar, revender ou incorporar os produtos 

novamente no processo produtivo. 

Os produtos retornados irão para outros 

participantes do mercado, que não são os 

originais. 

QUADRO 3 – DENOMINAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA NA LITERATURA INTERNACIONAL 
FONTE: Miguez (2012) 

 

Os primeiros estudos de logística reversa referem-se aos anos 1970 e 

1980, com foco no retorno dos bens a serem processados na reciclagem de 

materiais. Porém, nas últimas décadas, na ânsia de novos lançamentos, constata-

se a diversidade de cores, tamanhos, capacidades e especificações, além de os 

produtos serem segmentados por sexo, idade, etnia e tipo de embalagens. Houve 

também uma nítida redução no tempo de vida mercadológica em virtude de novos 

lançamentos que tornam os modelos anteriores ultrapassados, consequência de 

seu próprio projeto, pela concepção de seu uso em uma única vez, materiais de 

menor durabilidade e dificuldade técnica de conserto, tendenciado a 

descartabilidade (LEITE, 2009).  

A definição da logística de distribuição empresarial ocupa-se basicamente 

da entrega dos pedidos, mercado fornecedor ao mercado consumidor (FIGURA 

1). A logística reversa responsabiliza-se pelo retorno dos produtos no pós-venda e 

pós-consumo a diversos destinos (LEITE, 2009). 
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FIGURA 1 – ÁREA DE ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL DIRETA E LOGÍSTICA 
REVERSA 
FONTE: Leite (2009) 

 

Apesar de sua importância, a logística reversa do comércio eletrônico no 

pós-consumo é um tema pouco explorado (ARAÚJO et al., 2013). Até meados de 

2014, constata-se a lentidão no processo de institucionalização da logística 

reversa de REEE, justificada pelas dificuldades de coordenar interesses e 

conflitos de atores diversos, dimensão territorial, lacunas tecnológicas, falta de 

incentivos fiscais e presença de catadores independentes e cooperativas de 

catadores (SANT’ANNA; MACHADO; BRITO, 2014). Na Suíça, foi introduzido por 

meio de um decreto no ano de 1998 pelo Instituto Federal Suíço de Meio 

Ambiente, e descreve as obrigações dos usuários, comerciantes e fabricantes, 

bem como os requisitos para o descarte (KHETRIWAL et al., 2009 apud 

ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011).   

Na Europa, em matéria de coleta, reciclagem e recuperação para todos 

os tipos de produtos eletroeletrônicos, é atribuída uma taxa mínima de 4 kg por 

habitante por ano (GEORGIADIS; BESIOU, 2010 apud SOLEIMANI; GOVINDAN; 

DEVIKA, 2014). Legislação semelhante também foi introduzida no Canadá, 

Japão, China e em muitos estados dos EUA (SOLEIMANI; GOVINDAN; DEVIKA, 

2014).  

Alguns setores em que a logística reversa é onerosa já estão estruturados 

pelo mercado mediante condição econômica viável, no entanto, outros setores 

ainda dependem de incentivos e mecanismos para seu desenvolvimento, como é 

o caso dos resíduos eletroeletrônicos (REEE), pilhas, baterias e lâmpadas 

fluorescentes. Existe legislação, no entanto, falta a normatização associada à 

estrutura funcional. 

Setores onerosos estruturados correspondem à logística reversa 

mecanizada pelos atores e em funcionamento, como comércios de agrotóxicos 
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recolhidos na proporção de suas vendas, financiados por agricultores, 

distribuidores, cooperativas e indústrias fabricantes, cada grupo com sua parcela 

de responsabilidade (INPEV, 2014). 

 

Setor oneroso e estruturado Setor oneroso pendente de estruturação 

Óleo lubrificante usado (PLUC) Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) 

Embalagens de óleo lubrificante Pilhas e baterias 

Embalagens de agrotóxicos Lâmpadas fluorescentes 

Pneus inservíveis Eventualmente, embalagens de vidro 

QUADRO 4 – SETORES ESTRUTURADOS DA LOGÍSTICA REVERSA E SETORES 
PENDENTES DE ESTRUTURAÇÃO 
FONTE: LCA (2014). 
 

A seguir, logística reversa de eletroeletrônicos. 

 

 

4.2 LOGÍSTICA REVERSA DE ELETROELETRÔNICOS  

 

A logística reversa de produtos eletrônicos, ainda em estado de 

implantação e regulação no Brasil, caracteriza-se pelo retorno de produtos 

defeituosos ou obsoletos do ponto de consumo até o ponto de origem, fabricante 

ou importador, podendo também ser destinados à empresa de reuso ou 

desmanche em busca da destinação correta (MIGUEZ, 2012). As etapas da 

logística reversa de eletroeletrônicos são: descarte, coleta ou recebimento, 

triagem, reciclagem e disposição final (ABDI, 2013).  

Quando o REEE é descartado sem qualquer controle, ocorrem impactos 

ambientais negativos e danos à saúde humana. Nos EUA, cerca de 70% dos 

metais pesados (mercúrio e cádmio) encontrados em aterros sanitários vêm do 

lixo eletrônico. No entanto, esses podem conter quantias consideráveis de 

materiais valiosos. As primeiras gerações de computadores pessoais podiam 

conter até 4 gramas de ouro, hoje está reduzido a 1 grama. O lixo eletrônico tem 

potencial para ser um negócio atraente (WIDMER et al., 2005). 

A logística reversa é um dos mais relevantes princípios da Lei n. 

12.305/2010, visto que sua base está na responsabilidade pós-consumo. Nesse 

caso, o transporte do consumidor até o ponto de descarte do REEE corresponde 

à logística reversa primária (ARAÚJO, 2011). 
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A possibilidade de desenvolvimento de novos negócios e reestruturação 

de negócios já existentes é uma das possibilidades criadas pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), devendo ser acompanhada de perto para que 

possamos usufruir de seus benefícios (MIGUEZ, 2012). 

 

 
FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DA LOGÍSTICA REVERSA COM BASE NA LEI N. 12.305/2010, 
INTERPRETADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECICLAGEM ELETROELETRÔNICA 
(ABREE) 
FONTE: Abree (2015) 

 

A Lei n. 10.305/2010 detalha regras para a implantação da logística 

reversa, referindo-se aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

determina que o sistema deve ser implementado pela adoção, entre outras 

medidas, de procedimento de compra de produtos ou embalagens usados com a 

disponibilização de postos de coleta ou parcerias com cooperativas, tendo como 

base a perspectiva da iniciativa do consumidor em devolver os produtos sujeitos 

de logística reversa após o consumo, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos (ARAÚJO, 2011). 

 
4.3 LEI N. 12.305/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(PNRS) 
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As primeiras legislações no início dos anos 1970 tendiam a 

responsabilizar os governos locais pelos impactos ambientais dos resíduos 

sólidos. As tendências das novas legislações são norteadas pela filosofia de 

transferir a toda a cadeia produtiva a responsabilidade, com a finalidade de 

reduzir os impactos ambientais tanto na distribuição direta como na reversa 

(LEITE, 2009). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil iniciou no ano de 1989, 

quando o Projeto de Lei do Senado Federal n. 354/89 tratava sobre o 

acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos 

resíduos de serviços de saúde. Em 2006 ocorreu a aprovação de um substitutivo 

pela Comissão Especial da Política Nacional dos Resíduos e, em 2007, a 

proposta do Executivo Federal serviu de base à discussão final para a instituição 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, hoje a Lei n. 12.305/2010. 

Com o advento da Lei n. 12.305/2010, instituindo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, metas 

e ações foi adotado pelo governo federal, isoladamente ou em regime de 

cooperação com estados, Distrito Federal, municípios ou particulares, com o 

intuito de uma gestão integrada e um gerenciamento ambiental adequado dos 

resíduos sólidos. 

As empresas são obrigadas a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 

bem como os importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. O parágrafo § 4º atribui aos consumidores 

o dever da devolução após o uso aos comerciantes ou distribuidores (Art. 33, Lei 

n. 12.305/2010). 

A Lei n. 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto n. 7.404 de dezembro 

de 2010, introduziu a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos pela Política 

de Resíduos Sólidos e menciona o princípio da logística reversa (ABDI, 2013).  

O Decreto n. 7.404, de dezembro de 2010, além de instituir o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos com a finalidade de 

apoiar a estruturação e a implementação da PNRS, também criou o Comitê 

Orientador para Implantação da Logística Reversa. Esse Comitê é presidido pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo assessorado por um grupo técnico 

denominado GTA, que constitui o Grupo de Trabalho Temático que presta suporte 
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nas tomadas de decisões. O QUADRO 5 apresenta as legislações pertinentes e 

suas disposições. 

 

Data Legislação Assunto 

12 fev. 
1998 

Lei n. 9.605 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

2 ago.  
2010 

Lei n. 
12.305/10 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei n. 
9.605 e dá outras providências. 

23 dez. 
2010 

Dec. n. 
7.404/10 

Regulamenta a Lei n. 12.305, cria o Comitê Interministerial da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 
providências. 

4 abr. 2011 Port. n. 113/11 Aprova Regimento Interno para o Comitê Orientador para 
Implantação de Sistemas de Logística Reversa. 

QUADRO 5 – ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
FONTE: Ministério do Meio Ambiente (2015) 

 

A não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos 

resíduos sólidos com a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos podem 

ser considerados o objetivo principal das disposições criadas pela Lei n. 

12.305/2010 (ARAÚJO, 2011). No diploma legal da China são explicados os 

conceitos de reutilizar, reciclar e poluidor-pagador, são estipuladas regras gerais 

para o ecodesign de produtos e informações sobre substâncias tóxicas advindas 

dos produtos (ZENG et al., 2012). 

Após consumo final, os produtos podem ser descartados, tendo por base 

o prazo de vida útil, a inutilização, a substituição por produtos mais novos ou o 

desuso. Por questões culturais, um dos grandes empecilhos que impedem o 

descarte é a persistência de uma cultura do reuso. Isso faz com que esse material 

fique guardado (ABDI, 2013). A responsabilidade no pós-consumo dos produtores 

de resíduos sólidos deverá minimizar a obsolescência programada, criando a 

concepção de produtos com uma vida mais longa (SILVA, 2012). 

Na Suíça e no estado da Califórnia (EUA), o consumidor arca com boa 

tarde dos custos da reciclagem dos REEE. No Brasil e na Índia, não existe 

regulamentação específica definindo o que caberá no custeio da logística reversa 

(QUADRO 6). Na Suíça e na Califórnia, a taxa paga pelos consumidores é 

revertida ao fundo dos produtores (Suíça) e ao governo (Califórnia). A China 

exclui o estado e o consumidor no custeio da reciclagem, impondo aos fabricantes 



31 

 

o pagamento de taxas a um fundo gerido pelo governo (SANT’ANNA; MACHADO; 

BRITO, 2014).  

 

 
QUADRO 6 – COMPARAÇÃO LEGISLATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENTRE SUÍÇA, CHINA, 
EUA (CALIFÓRNIA), ÍNDIA E BRASIL 
FONTE: Adaptado de Sant’Anna, Machado e Brito (2014) 

 

Os países comparados, em seus textos legais, definiram a 

responsabilidade do fabricante desde o processo de produção até o seu descarte, 

diferentemente do Brasil, que acrescentou a responsabilidade compartilhada do 

setor público com o setor privado (SANT’ANNA; MACHADO; BRITO, 2014).  

 Um dos aspectos importantes e recorrentemente citado em toda a Lei n. 

12.305/2010 é a redução da quantidade de rejeitos que demandarão disposição 

final, uma vez que em toda a lei houve o suprimento da palavra lixo, 

transformando-a em resíduo ou rejeito. O resíduo é tratado como material 

passível de reciclagem e o rejeito com destinação ambientalmente adequada, 

assim, promove-se a ideia da redução de rejeitos com destinação ambientalmente 

adequada, conforme a FIGURA 3. O consumo representa o ponto final da cadeia 

produtiva, produção-consumo. A NCM corresponde à identidade do produto, 

associada conforme a matéria-prima utilizada na produção, o CFOP acompanha o 

fluxo comercializado. Do consumidor o produto poderá ter dois caminhos, o 

mercado de usados ou o descarte (pós-consumo). A partir do descarte, já em 

posse das recicladoras, parte das peças pode retornar ao mercado de usados, e 

parte pode ir para a disposição ambientalmente adequada ou destinação 
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ambientalmente adequada. O fluxo reverso de pós-consumo, com destinação 

ambientalmente adequada, reflete uma parcela do total existente, sendo que a 

outra parte destina-se à disposição ambientalmente adequada (LEITE, 2009). 

 

 
 
FIGURA 3 – FLUXOGRAMA DA LOGÍSTICA REVERSA DE ELETROELETRÔNICOS – LEI N. 
12.305/2010, ART. 9º, COM ÊNFASE NA PRIORIDADE QUARTA – RECICLAGEM DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO PÓS-CONSUMO 
FONTE: O autor (2015) 

 

A Lei da PNRS pretende reduzir o desperdício de materiais e utilizar 

insumos que não degradem o meio ambiente, bem como desenvolver estratégias 

de sustentabilidade que unam os interesses econômicos, ambientais, sociais, 

culturais e políticos (MIGUEZ, 2012). 

O Art. 9º da Lei da PNRS elege prioridades que percorrem desde o 

processo inicial na geração do produto até sua disposição final, sendo a não 

geração dos resíduos a primeira, seguida da redução da quantidade e do volume 

gerado, reciclagem, tratamento e disposição ambientalmente adequada.   
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4.4 RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS  

 

Para a África, América do Sul e as regiões menos ricas da Ásia e da 

Europa, o resíduo eletroeletrônico é, provavelmente, o maior desafio quando se 

trata de infraestrutura e legislação. Para todos os países listados, as tendências 

globais em quantidades e da composição dos REEE são elevadas e tendem a 

aumentar. Os equipamentos eletroeletrônicos parecem ser os REEE dominantes 

na África do Sul, nas regiões mais pobres da Ásia e na América Latina, pelo 

menos em termos quantitativos (ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). No 

Brasil, o crescente consumo de REEE tem sido motivo de preocupação em 

relação à sua gestão quando os produtos se tornam obsoletos (MIGUEZ, 2012).  

 

TABELA 1 – GERAÇÃO PER CAPITA DE REEE E ITENS DESCARTADOS NA ALEMANHA, 
REINO UNIDO, CHINA, ÍNDIA, JAPÃO, ÁFRICA DO SUL, ARGENTINA, BRASIL, EUA, CANADÁ 
E SUÍÇA 

País 
Geração 

(toneladas/ano) 

Geração 
per capita 
(kg/hab.) 

Itens descartados 

Alemanha 1.100.000 
(2005) 

13.3 Eletroeletrônico doméstico 

Reino Unido 940.000 (2003) 15.8 Eletroeletrônico doméstico 

China 2.212.000 
(2007) 

1.7 Computadores, impressoras, geladeiras, 
telefones celulares, TVs 

Índia 439.000 (2007) 0,40 Computadores, impressoras, geladeiras, 
telefones celulares, TVs 

Japão 860.000 (2005) 6,70 TVs, aparelhos de ar condicionado, máquinas de 
lavar, geladeiras 

África do Sul 59.650 (2007) 1,2 Computadores, impressoras, geladeiras, 
telefones celulares, TVs 

Argentina 100.000 2,5 Exclui produtos de linha branca, TVs e alguns 
eletrônicos de consumo 

Brasil 679.000 3,50 Telefones móveis e fixos, TVs, PCs, rádios, 
máquinas de lavar, geladeiras e freezers 

EUA 2.250.000 
(2007) 

7.5 Televisores, telefones celulares, produtos de 
informática 

Canadá 86.000 (2002) 2.7 Equipamento consumidor, cozinha e 
eletrodomésticos 

Suíça 66.042 (2003) 9 Diversos REEE 

FONTE: Adaptado de Ongondo, Williams e Cherrett (2011)  

 

Nos países da União Europeia, estima-se que sejam produzidas 6,5 

milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos ao ano, com valor crescente 

de 16% a 28% a cada cinco anos (DALRYMPLE et al. 2007 apud ONGONDO; 

WILLIAMS; CHERRETT, 2011). Em 2015, o montante de resíduo eletroeletrônico 

a ser eliminado chegaria a 12 milhões de toneladas (GOOSEY, 2004 apud 
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ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). No continente asiático, em função 

do crescimento econômico, o REEE tende a aumentar, além de receber descarte 

de outros países. Estima-se que cerca de quatro toneladas por hora são 

descartadas no mundo, desse número, 80% são exportados para a Ásia, com a 

China recebendo 90% dessa parcela (KETAI et al. apud ONGONDO; WILLIAMS; 

CHERRETT, 2011). Na África do Sul, em função do crescimento econômico, é 

crescente o REEE pelo acesso da população a telefones móveis (WIDMER et al., 

2005). Estima-se que 1,5 milhão de computadores entram no mercado sul 

africano a cada ano. Os produtos da linha branca, eletrônicos de consumo nos 

domicílios, variam entre 1 e 2 milhões de toneladas. A maioria deles devem virar 

REEE entre os anos de 2013 e 2018 (LIECHTI; FINLAY, 2008 apud ONGONDO; 

WILLIAMS; CHERRETT, 2011). A África e a Ásia (China, Paquistão e Índia) estão 

importando em torno de 70% do REEE gerado no mundo, a fim de reaproveitar os 

equipamentos em programas de inclusão digital ou os valores econômicos nos 

materiais envolvidos (BACHI, 2013 apud SANT’ANNA; MACHADO; BRITO, 

2014).   

Na América do Sul, o uso de equipamentos eletrônicos se aproxima do 

nível de países desenvolvidos, com quantidades crescentes de REEE (SILVA et 

al., 2008 apud ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). Só no Brasil são 

gerados por ano 680 mil toneladas de REEE (FEAM, 2013 apud SANT’ANNA; 

MACHADO; BRITO, 2014). Quanto à reciclagem, é restrita à desmontagem 

profissional, uma vez que é uma atividade emergente com carência de 

infraestrutura e logística para maiores quantidades. As recicladoras nos países 

como Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Brasil tradicionalmente trabalham com 

metais (SILVA et al., 2008 apud ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). Nos 

Estados Unidos, em 2002 estimava-se que a cada ano 20 a 24 milhões de 

toneladas de computadores e TVs tornavam-se obsoletas, no entanto, são 

armazenadas ao invés de serem recicladas. Esse fenômeno indica que os 

consumidores rotineiramente armazenam em sótãos, garagens e armários cerca 

de 75% dos eletroeletrônicos obsoletos (WAGNER, 2009 apud ONGONDO; 

WILLIAMS; CHERRETT, 2011). 

Em 2007, 2,25 milhões de toneladas de REEE foram geradas nos 

Estados Unidos, cerca de 18% foi recolhida para reciclagem e 82%, em grande 

parte, despejada em aterros sanitários. No mesmo ano, quase 27 milhões de TVs 
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foram descartadas, com um adicional de 99 milhões estocadas (EPA, 2010 apud 

ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). Atualmente, nos Estados Unidos 20 

estados e o município de Nova Iorque possuem legislação sobre REEE (NERIC, 

2009; ELETRÔNICA RETOMA COALITION, 2010 apud ONGONDO; WILLIAMS; 

CHERRETT, 2011). 

Em 2008, as unidades de computadores no mundo ultrapassaram 1 

bilhão de unidades vendidas, a explosão de vendas atribui-se à produção mais 

barata, à globalização, novos lançamentos e novidades tecnológicas, estimativas 

apontam que para cada um computador produzido, um será sucateado (LEITE, 

2009). 

A indústria de eletroeletrônicos apresenta crescimento vertiginoso, sendo 

acompanhado pela obsolescência dos produtos e consequente crescimento do 

lixo eletrônico (MIGUEZ, 2012). Estima-se globalmente que 20 a 50 milhões de 

toneladas de REEE são descartados anualmente (ONGONDO; WILLIAMS; 

CHERRETT, 2011).  

A geração de REEE em constante aumento tem suas raízes na 

obsolescência planejada dos produtos, no encurtamento de sua vida útil e nas 

inovações tecnológicas, com a função de tornar um produto novo já ultrapassado 

(SANT’ANNA; MACHADO; BRITO, 2014). O ciclo de vida útil pode ser de 

semanas ou muitos anos, quando então são descartados pelo consumidor de 

diferentes maneiras, constituindo os resíduos sólidos. Dependendo do bem, o 

mercado de segunda mão será o caminho até a condição do descarte, como os 

veículos, eletrodomésticos, produtos de informática e roupas. A presença de 

eletroeletrônicos em lares brasileiros é crescente (TABELA 2). Os bens duráveis 

são bens que apresentam características de duração média de anos ou décadas, 

são bens produzidos na finalidade de satisfação de necessidades da vida social 

(LEITE, 2009).  
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TABELA 2 – PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM BENS DURÁVEIS NO BRASIL 

Bens duráveis existentes nos domicílios 2012 2013 

Geladeira 96,7 97,2 

Microcomputador 46,4 48,9 

Televisão 97,2 97,2 

FONTE: IBGE (2015) 

 

As fontes primárias dos resíduos eletroeletrônicos são as importações e 

indústrias, essas empresas são responsáveis por inserir os resíduos 

eletroeletrônicos no mercado nacional por meio da cadeia de comercialização 

(BRASIL, 2014). 

Os resíduos eletroeletrônicos (REEE) apresentam diversas substâncias 

potencialmente perigosas, como chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, bifenilas 

policloradas (PCBs) e éter difenil polibromado. O aumento de sua geração é o 

resultado do aumento do consumo (BRASIL, 2012). 

Os resíduos eletrônicos também podem ser denominados equipamentos 

eletrônicos, lixo eletrônico ou, ainda, lixo tecnológico (IPEA, 2012). 

Os resíduos eletroeletrônicos são resíduos sólidos e possuem distinção 

de rejeitos, tem maior abrangência, significando material, substância, objeto ou 

bem, no estado sólido ou semissólido, cuja destinação final à indústria ou 

importadora está obrigada a proceder (ARAÚJO, 2011). 

 

 

4.5 O SEGMENTO DE ELETROELETRÔNICOS 

 

A maior penetração de eletrônicos em nações em desenvolvimento, por 

meio de um mercado mais barato e avanços tecnológicos, precipitará a 

eliminação de grandes quantidades de equipamentos obsoletos, como a transição 

da televisão online na Europa, gerando grandes quantidades de TV analógica e 

equipamentos associados ao desuso (ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 

2011). 

No continente europeu, quatro principais categorias representam 95% dos 

REEE gerados de acordo com a diretiva sobre resíduos eletroeletrônicos (UE, 

2002a). As categorias principais são os grandes eletrodomésticos, pequenos 
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eletrodomésticos, equipamentos de telecomunicação e equipamentos de 

consumo, como brinquedos e desportivos (WIDMER et al., 2005).  

Estimativas do governo chinês em 2010, referentes ao número de 

equipamentos obsoletos, mostram que televisores chegam a 58 milhões de 

unidades, geladeiras a 9 milhões de unidades, máquinas de lavar roupas a 11 

milhões de unidades, ar condicionados a 12 milhões de unidades e computadores 

na ordem de 70 milhões de unidades (ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 

2011). 

O uso de computadores dobrou no Brasil em quatro anos, passou de 50 

milhões em 2008 para 99 milhões em 2012. Uma previsão indica que o país terá 

140 milhões de computadores até o final de 2014, ou duas máquinas para cada 

três habitantes, sendo paritário em 2017 um computador para cada habitante 

(ABINEE, 2014). 

Utensílios duráveis como geladeiras e televisores estão presentes em 

mais de 97% dos lares brasileiros (IBGE, 2015). 

Os resíduos eletroeletrônicos (REEE)3 são compostos por materiais 

diversos, como plásticos, vidros, componentes eletrônicos, e dependem de 

corrente elétrica ou de campo eletromagnético. São divididos em quatro grandes 

categorias (ABDI, 2013): 

 Linha branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de 

roupas e louças, secadoras, condicionadores de ar. 

 Linha marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, 

aparelhos de DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras. 

 Linha azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, 

secadores de cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, 

cafeteiras. 

 Linha verde: computadores desktops e laptops, acessórios de 

informática, tablets e telefones celulares. 

De acordo com a European Environment Agency (2015), ferro e aço são 

os metais mais comuns encontrados em equipamentos elétricos, e responsáveis 

por quase metade do peso total dos REEE. Os plásticos representam o segundo 

maior componente, em peso, representando aproximadamente 21% dos REEE. 

                                            
3 Ao fim de sua vida útil, esses produtos passam a ser considerados resíduos de equipamentos 
eletroeletrônicos – REEE (ABDI, 2013).  
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Metais não ferrosos, incluindo metais preciosos, representam aproximadamente 

13%. Ao longo do tempo os metais mantiveram-se em fração dominante bem 

acima dos 50%. O QUADRO 7 indica as principais substâncias contidas no 

REEE. 

 

Substâncias 
Tipos de 

contaminação 
Quantidades Efeitos 

Cádmio Toque e inalação Pequenas  Disfunção renal e problemas 
pulmonares 

Chumbo Toque e inalação Pequenas  Disfunção renal e anemia, 
sistema nervoso, circulatório e 
sistema reprodutor 

Cloreto de 
Amônia 

Inalação Pequenas  Asfixia 

Manganês Inalação Pequenas  Sistema neurológico, gagueira 
e insônia 

Mercúrio Toque e inalação Pequenas  Estomatites, lesões renais, 
cérebro e sistema neurológico 

Zinco Inalação Grandes  Pulmões 

QUADRO 7 – PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS CONTIDAS NOS RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS 
FONTE: Adaptado de Vaishnav e Diwan (2013) 

 

As três principais fontes de REEE na China são as residências, escritórios 

(empresas, instituições e governo) e indústrias. No caso das indústrias, o REEE 

gerado tem origem na linha de produção, quando as unidades não conseguem 

satisfazer os padrões de qualidade (LI et al., 2006; YANG et al., 2008 apud 

ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). 

Para cálculo das estimativas do volume do REEE gerado no Brasil, os 

resíduos foram segmentados em grande porte e pequeno porte (GRÁFICO 1). O 

volume REEE de grande porte foi considerado a linha branca, e de pequeno porte 

as linhas, marrom, azul e verde (ABDI, 2013).  
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GRÁFICO 1 – ESTIMATIVA EM MILHARES DE TONELADAS DO VOLUME DE REEE DE 
GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE NO BRASIL PARA OS ANOS DE 2011 A 2020 
FONTE: Analise Inventta apud ABDI (2013). 

 

Há poucos dados sobre a quantidade de REEE gerada nos países 

europeus que não fazem parte da União Europeia. A estimativa da União 

Europeia é de 6,5 milhões de toneladas por ano, podendo chegar a 12 milhões de 

toneladas em 2015 (DALRYMPLE et al., 2007; GOOSEY, 2004 apud ONGONDO; 

WILLIAMS; CHERRETT, 2011). Estudos também apontam que ainda são 

escassas as pesquisas sobre os resíduos eletroeletrônicos no Brasil, 

principalmente no que diz respeito à gestão adequada (SANT’ANNA; MACHADO; 

BRITO, 2014). 

 

TABELA 3 – COMPARAÇÃO INTERNACIONAL PIB PER CAPITA E GERAÇÃO DE REEE 

País 
PIB 

(US$/habitante) 

Geração WEEE 

(kg/habitante) 

Dinamarca 34.600 23,2 

Finlândia 30.900 23,0 

Alemanha 30.400 14,6 

Reino Unido 30.300 19,4 

França 29.900 24,0 

Suécia 29.800 23,9 

Estônia 16.700 8,2 

continua 
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TABELA 3 – COMPARAÇÃO INTERNACIONALPIB PER CAPITA E GERAÇÃO DE REEE 

conclusão 

País 
PIB 

(US$/habitante) 

Geração WEEE 

(kg/habitante) 

Hungria 16.300 11,4 

Lituânia 13.700 6,3 

Polônia 13.300 8,4 

Bulgária 9.600 5,7 

Brasil (mínimo 2011) 11.900 4,8 

Brasil (máximo 2016) 11.900 7,2 

FONTE: Análise Inventa, Cia World Factbook e United Nartions University apud ABDI (2013) 

 

 

4.5.1 Obrigações atribuídas aos fabricantes, importadores, comerciantes, 

distribuidores e o dever dos consumidores 

 

Na criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, um aspecto é a 

explicitação das obrigações dos consumidores e do titular dos serviços públicos 

no manejo dos resíduos sólidos e ciclo de vida dos produtos, bem como a 

atribuição de responsabilidade aos diversos atores que, de alguma forma, 

participam no fornecimento, consumo ou uso de bens e serviços, a obrigação 

perpassa praticamente todo o texto da Lei n. 12.305/2010 (ARAÚJO, 2011).  

O sistema de gerenciamento de REEE na Suíça atribui aos fabricantes e 

importadores o dever de gerenciar as operações. Os distribuidores e 

revendedores são obrigados a receber os produtos descartados dos 

consumidores, que, por sua vez, arcam com a responsabilidade financeira ao 

adquirir um produto novo mediante taxa denominada Advanced Recycling FEE – 

ARF (taxa antecipada de reciclagem), que é revertida ao fundo de produtores. 

Fato semelhante ocorre na Califórnia (EUA), em que o consumidor arca com os 

custos por meio do pagamento de uma taxa gerida pelo governo. Enquanto no 

Brasil e na Índia não existe regulamentação específica definindo o que caberá ao 

consumidor no custeio da logística reversa. A China exclui o estado e o 

consumidor e obriga fabricantes a pagar uma taxa para um fundo gerido pelo 

governo (SANT’ANNA; MACHADO; BRITO, 2014).  
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No Brasil, a obrigação de estruturar e implementar o sistema de logística 

reversa, conforme Lei n. 12.305/2010, Art. 33, está a cargo dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, diferenciando-se dos consumidores 

pelo termo obrigação de estruturar, enquanto o consumidor participa com o dever 

de alimentar a estrutura com a devolução pós-consumo4. 

As obrigações atribuídas remetem a tipologias das atividades, como a 

coleta, transbordo, transporte, triagem (para reuso ou reciclagem, tratamento e 

disposição final). Cada etapa pode ser realizada por uma ou mais pessoas, como 

também duas ou mais etapas podem ser verticalizadas em um único 

empreendimento (MELO, 2014). 

 

 

4.5.2 Coleta e reciclagem do resíduo eletroeletrônico 

 

A coleta consiste na retirada disposta pelo gerador no próprio domicílio, 

ou poderá ser atribuição do gerador, levando para pontos de transporte. Nessa 

etapa, destaca-se a possibilidade de realização por associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, sendo que, muitas vezes, a atividade de 

coleta também lhes é atribuída (MELO, 2014). 

A coleta será distinta entre REEE de pequeno porte (portáteis) e REEE de 

grande porte (linha branca, geladeiras, refrigeradores e congeladores, fogões, 

lava-roupas, ar condicionado) (ABDI, 2013). 

Os processos de seleção, preparação e reciclagem industrial do REEE 

para submeter à reintegração do ciclo produtivo passa pelo ponto de coleta 

(FIGURA 4). As empresas de reciclagem do REEE promovem sua valorização, 

transformando-o em matéria-prima secundária ou reciclada, reincorporando-o ao 

ciclo produtivo e fechando as etapas de coleta, seleção, preparação, reciclagem e 

reintegração (LEITE, 2009). 

O eletroeletrônico na condição de descarte é representado pelo desenho 

(FIGURA 4) identificado com o REEE, configurando uma propriedade que perdeu 

seu valor nominal (MELO, 2014). 

                                            
4
 Obrigação: em sentido amplo, obrigação refere-se a uma relação entre pelo menos duas partes 

e, para que se concretize, é necessária a imposição de uma dessas e a sujeição de outra em 
relação a uma restrição de liberdade da segunda (WIKIPÉDIA, 2015). No Código Civil brasileiro a 
obrigação está prevista nos Arts. 186, 187, 927 e 931. 
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FIGURA 4 – PRODUÇÃO (MATÉRIA-PRIMA AO CONSUMIDOR) E DESCARTE (PÓS-
CONSUMO) NA LOGÍSTICA REVERSA 
FONTE: ABDI (2013) 

 

A composição média dos REEE coletados nos países da União Europeia 

está descrita na TABELA 4. 

 
TABELA 4 – COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS (REEE) COLETADOS NA 
UNIÃO EUROPEIA 

Grupo do eletroeletrônico (REEE) 
Percentual 
coletado 

Grandes eletrodomésticos (geladeiras, fornos, máquinas de lavar roupas) 49,07% 

Pequenos eletrodomésticos (aspiradores de pó e torradeiras) 07,01% 

Equipamentos de comunicação e telecomunicação (telefones, laptops, DVD e 

televisores) 

37,37% 

Equipamentos de consumo (games, brocas, serras, detectores, máquinas 

automáticas)  

6,55% 

FONTE: Huisman et al. (2008) e European Union (2003) 

 

Quanto à coleta de REEE no comparativo com a geração de REEE, a 

TABELA 5 apresenta os percentuais em diferentes países da Europa. 

 

TABELA 5 – GERAÇÃO DE REEE EM DIFERENTES PAÍSES DA EUROPA E PERCENTUAL 
COLETADO 

País 
Geração REEE 
(KG/habitante) 

Coleta REEE 
(KG/habitante) 

Coletado 

Dinamarca 23,2 13,8 59% 
Estônia 8,2 4,5 55% 
Finlândia 23,0 9,9 43% 
França 24,0 4,5 19% 
Alemanha 14,6 8,2 56% 
Hungria 11,4 4,4 39% 

continua 



43 

 

TABELA 5 – GERAÇÃO DE REEE EM DIFERENTES PAÍSES DA EUROA E PERCENTUAL 
COLETADO 

conclusão 

País 
Geração REEE 
(KG/habitante) 

Coleta REEE 
(KG/habitante) 

Coletado 

Lituânia 6,3 3,2 51% 
Polônia 8,4 1,2 14% 
Suécia 23,9 15,4 64% 
Reino Unido 29,4 11,1 38% 
Bulgária 5,7 5,2 91% 

FONTE: ABDI (2013) 

 

A seguir, benefícios ambientais com a reciclagem de eletroeletrônicos. 

 

 

4.5.3 Benefícios ambientais com a coleta e reciclagem de resíduos 

eletroeletrônicos 

 

A questão ambiental foi introduzida na teoria econômica a partir dos anos 

de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, em virtude da necessidade de 

reaproveitamento e reciclagem no período do conflito (DONAIRE, 1999 apud 

LEITE, 2009). A FIGURA 5 simplifica a realidade, mas expõe com clareza o 

caráter do processo que se realiza no sistema econômico linear do tipo extrai-

produz-descarta. Nesse sistema, a reciclagem é mínima para os recursos não 

renováveis, como o petróleo e o minério de ferro, e, em última análise, é cavar um 

buraco eterno que não para de aumentar, bem como um lixão também eterno que 

não para de crescer (CAVALCANTI, 2012). 

 

 

 

FIGURA 5 – EXTRAÇÃO DE RECURSOS (A NATUREZA COMO FONTE) E LANÇAMENTO DE 
DEJETOS (A NATUREZA COMO ESGOTO) PELO SISTEMA ECONÔMICO 
FONTE: Cavalcanti (2012) 
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A sensibilidade ecológica da sociedade e das organizações tem se 

transformado em razão da crescente visibilidade dos efeitos percebidos nos 

desastres ecológicos. Essa visibilidade é manifesta pelas dificuldades em 

equacionar bens produzidos em larga escala, com ciclo de vida cada vez mais 

curto e com valores residuais que não despertam o interesse em consertá-los, 

como eletrodomésticos, automóveis, computadores, telecomunicações e 

embalagens (LEITE, 2009). O fortalecimento do mercado de reciclagem no Brasil 

pode trazer benefícios que vão além do impacto ambiental, conforme QUADRO 8.  

 

Sociais Econômicos Ambientais 

- Geração de empregos formais. 
- Fortalecimento das associações 
de catadores com geração de 
oportunidades de prestação de 
serviços ao sistema. 
- Promoção de maior 
conscientização da população 
quanto às questões ambientais 
relacionadas aos equipamentos 
eletroeletrônicos. 
- Minimização de problemas de 
saúde causados pelo manuseio 
incorreto do REEE. 

- Maior retorno ao mercado 
de matéria-prima advinda da 
reciclagem de REEE. 
- Fortalecimento da indústria 
da reciclagem pelo 
consequente aumento da 
demanda. 
- Desenvolvimento de 
conhecimento e tecnologia 
relacionada à reciclagem de 
REEE. 

- Diminuição de casos de 
descarte incorreto de REEE. 
- Melhoria da qualidade dos 
serviços de reciclagem e 
consequente menor nível de 
rejeitos nos aterros. 
- Redução de gastos 
energéticos por conta de uso 
de reciclados. 

QUADRO 8 – BENEFÍCIOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO SISTEMA DE 
LOGÍSTICA REVERSA DE ELETROELETRÔNICOS 
FONTE: ABDI (2013) 

 

Quanto aos efeitos das substâncias contidas no eletroeletrônico 

descartado de forma aleatória e sem as devidas precauções, em contato com o 

corpo humano podem atingir rins e fígado e causar danos cerebrais, doenças 

respiratórias e de pele (VAISHNAV; DIWAN, 2013). 

A seguir, apresentam-se os sistemas tributários como facilitadores da 

logística reversa. 

 

 

4.6 SISTEMAS TRIBUTÁRIOS COMO FACILITADORES DA LOGÍSTICA 

REVERSA  

 

Como instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei 

configura no artigo 8º os incentivos fiscais, financeiros e creditícios, com 

referências ao tema mais específicas nos artigos 42 a 46. A União, estados, 
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Distrito Federal e os municípios podem conceder incentivos fiscais a indústrias e 

entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos 

sólidos produzidos no território nacional. 

A legislação revela o nível de interferência dos governos nas atividades 

de logística reversa, nesse sentido podemos elencar quatro linhas de ação, 

conforme QUADRO 9. 

 

Os incentivos Campanhas e propagandas incentivando o uso e a 
aquisição de materiais reaproveitáveis. 

A tributação Tem influência negativa na eficiência das cadeias reversas, 
na medida em que não privilegia as atividades de 
reaproveitamento de bens de capital com a adequação 
legislativa nas diversas fases do retorno. 

As penalizações Voltadas ao pós-consumo, fomentarão a presença de 
empresas de boa índole nos negócios de retorno de bens 
em geral. 

A participação empresarial e 
responsabilidades 

A participação de empresas e sociedade na elaboração das 
leis e clareza no elo de responsabilidades é condição para o 
êxito almejado. 

QUADRO 9 – NÍVEL DE INTERFERÊNCIA DO GOVERNO NA LOGÍSTICA REVERSA POR 
MEIO DA LEGISLAÇÃO 
FONTE: Leite (2009)  

 

Quanto ao avanço dos aspectos legais, há a necessidade de regular o ato 

de entrega do equipamento eletroeletrônico em logística reversa, para registrar 

que o consumidor está renunciando o poder ao bem (ABINEE, 2014).  

O Decreto n. 7.619/2011, quando do regulamento dos artigos 5º e 6º da 

Lei n. 12.375/2010, determinou para os estabelecimentos industriais até 

31/12/2014 créditos presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

na aquisição de resíduos sólidos a serem utilizados como matérias-primas. A 

compra dos resíduos sólidos será comprovada na nota fiscal de entrada emitida 

pelo estabelecimento industrial que adquiriu os resíduos sólidos. Essa mesma lei 

criou barreiras ao recepcionar os resíduos, sendo válidos se a compra for 

diretamente de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, constituídas 

por, no mínimo, 20 pessoas físicas (GRUPENMACHER; QUEIROZ; RIBEIRO, 

2014).    
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4.6.1 Contribuições tributárias: PIS e COFINS  

 

O Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) são tributos que têm como 

principal fato gerador a receita bruta mensal, conforme preceituam a Lei n. 

10.637/2002, a Lei n. 10.833/2003 e o artigo 224 do Regulamento do Imposto 

sobre a Renda/1999. 

As arrecadações com as contribuições de PIS e COFINS somaram em 

2013 mais de R$ 257 bilhões, ganhando importância a cada ano que passa 

(TABELA 6). 

 
TABELA 6 – ARRECADAÇÃO E RELEVÂNCIA SOBRE O PIB DAS CONTRIBUIÇÕES DE PIS E 
COFINS 

PIS + COFINS 1993 2000 2012 

% sobre a CARGA TRIBUTÁRIA 9,8% 13,5% 14,1% 

% sobre o PIB 2,5% 4,4% 5,0% 

FONTE: Adaptado de Pegas (2014) 

 

Em regra geral, as alíquotas do PIS e da COFINS com incidência não 

cumulativa são respectivamente de 1,65% e 7,6% sobre a receita bruta. Dos 

valores do PIS e da COFINS apurados por meio da aplicação dessas alíquotas, a 

pessoa jurídica submetida à incidência não cumulativa poderá descontar créditos 

calculados mediante a aplicação também das alíquotas de 1,65% (PIS) e de 7,6% 

(COFINS) sobre os valores apurados como insumos da atividade. 

Para as empresas com a sistemática da apuração cumulativa, as 

alíquotas são 0,65% e 3,00%, respectivamente, para PIS e COFINS, aplicando-se 

sobre a receita bruta, não sendo possível o creditamento sobre os insumos 

consumidos na atividade. O PIS é uma contribuição criada em 1970, com a 

finalidade de integrar os trabalhadores na vida com o desenvolvimento das 

empresas. A COFINS tem como objetivo assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social (PEGAS, 2014). 

PIS e COFINS são contribuições atribuídas às pessoas jurídicas de direito 

privado e às que lhe são equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, 

incluindo no rol as empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e 

sociedades de economia mista (ANDRADE, 2013). 
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Para essas contribuições existem dois regimes de apuração: regime não 

cumulativo e regime cumulativo. A principal diferença entre eles é que o não 

cumulativo permite compensação de créditos, no mesmo percentual de suas 

alíquotas, sobre os insumos e demais despesas atribuídas pelas legislações. 

Insumos para efeitos do art. 3º, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3º, II, da 

Lei n. 10.833/2003, são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao processo 

produtivo e à prestação de serviços, que neles possam ser direta ou 

indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade da 

prestação do serviço ou da produção. 

Os insumos e os custos associam-se às atividades da logística reversa de 

forma material e gestional. Os insumos apropriados pela contabilidade têm como 

base documentos. Os custos associados à imagem corporativa da empresa são 

custos da gestão e não possuem registros materiais. Os insumos registrados pela 

contabilidade são materiais e facilmente identificáveis, ao passo que os custos de 

gestão e reputação corporativa são custos de difícil apropriação e identificação 

(LEITE, 2009). 

Ainda conforme as Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, as pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo também poderão descontar créditos 

calculados em relação à: 

 

Gastos Restrições 

Energia elétrica e energia térmica. 
Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. 

Pagos à pessoa jurídica, deverão ser utilizados 
nas atividades da empresa. 

Contraprestações de operações de 
arrendamento mercantil de pessoa jurídica. 

Exceto quando a pessoa jurídica for optante do 
Simples Nacional. 

Encargos de depreciação e amortização, 
incorridos no mês, relativos: 

a) a máquinas, equipamentos e outros bens 
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos 
ou fabricados para locação a terceiros, ou 
para utilização na produção de bens 
destinados à venda ou na prestação de 
serviços;  

b) a edificações e benfeitorias em imóveis 
próprios ou de terceiros, utilizados na 
atividade da empresa; 

c) a bens recebidos em devolução, cuja receita 
de venda tenha integrado faturamento do 
mês ou de mês anterior, e tributada conforme 
o regime não cumulativo; 

d) à armazenagem de mercadoria e frete na 
operação de venda quando o ônus for 
suportado pelo vendedor. 

QUADRO 10 – CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS DETERMINADOS PELAS 
LEIS N. 10.637/2002 E N. 10.883/2003 
FONTE: Brasil (2015) 



48 

 

 

Para créditos de PIS e COFINS relacionados aos insumos, é necessário o 

vínculo da despesa com a produtividade ou atividade da empresa, não havendo 

uma descrição do que é insumo, alternando de empresa para empresa. No 

entanto, existem alguns gastos que independem do vínculo com o produto para 

que se possa ter o benefício dos créditos, como exemplo a energia elétrica, 

aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.   

 

 

4.6.2 Tributação das microempresas e empresas de pequeno porte – Simples 

Nacional 

 

O tratamento especial para micros e pequenas empresas se justifica pelo 

elevado custo fixo dessas empresas, uma forma de competir no mercado cada 

vez mais globalizado. O regime do Simples Nacional tem origem no artigo 179 da 

Constituição Federal, orienta os entes federativos a fornecer tratamento jurídico 

diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte; o intuito disso 

é proporcionar meios de simplificação no que tange às obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Uma das justificativas 

para a instituição do regime simplificado é que essas empresas possuem baixo 

potencial arrecadatório e, portanto, não devem ter ônus excessivo nas atividades. 

A receita bruta define a condição de ser microempresa ou empresa de pequeno 

porte, cabendo uma receita bruta anual para microempresa de até R$ 360.000,00, 

e para pequenas empresas uma receita bruta anual de até R$ 3.600.000,00. A 

receita bruta é definida como o produto da venda de bens e serviços nas 

operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos (PEGAS, 2014). 

Antes da implementação do atual regime do Simples Nacional, ocorreu a 

edição da Lei Federal n. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dez anos depois 

foi revogada pela Lei Complementar n. 123, de 14 dezembro de 2006. Essa lei 

complementar estabeleceu a condição do pagamento unificado de vários tributos 

de âmbito federal, estadual e municipal. 
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[...] simplificação do pagamento de impostos para as micros e pequenas 
empresas, através do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições – SIMPLES, sendo incluídos IRPJ (Imposto de Renda 
Pessoas Jurídicas), PIS/PASEP (Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público), CSLL (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e 
Contribuições para a Seguridade Social, a cargo de pessoa jurídica. O 
Simples Federal possibilitou a muitas empresas que tinham um 
faturamento relativamente baixo, mudarem suas condições de Lucro 
Real ou Presumido [...] (SOUZA et al., 2008, p.2 ). 

 

O Simples Nacional não é um novo imposto ou substituto da somatória de 

outros impostos e contribuições. Apesar de apresentar uma alíquota global e uma 

única base de cálculo que ocasiona essa falsa impressão, o Simples Nacional é a 

unificação do pagamento de impostos e contribuições.  

 

Com relação aos valores dos impostos, não se deve rotular o Simples 
Nacional dizendo que esse regime de tributação é o mais barato, assim 
como não se deve dizer que é o mais caro. Foi visto que, dependendo do 
ramo empresarial, valores podem ser facilmente mudados. Sendo assim, 
cada empresa deve ser analisada individualmente, tendo em vista o 
melhor para a expansão da entidade (SOUZA et al., 2008, p.11). 

 

O cálculo do valor devido no Simples Nacional é determinado mediante a 

aplicação de alíquotas constantes nas tabelas dos Anexos I a VI da Lei 

Complementar n. 123/2006 e LC n. 128/2008. A alíquota no caso do Simples 

Nacional representa um percentual a ser multiplicado pela receita bruta, 

englobando a soma de diversos tributos. 

 

As normas tributárias em regra não precisam da definição de alíquota. 
Esse é um instituto tradicional e compreendido. Ocorre, porém, que no 
Simples Nacional o nome “alíquota” tem outro significado. É o percentual 
que deve ser multiplicado pela receita bruta total para resultar na soma 
de todos os tributos devidos (MARANCA; HIDALGO, 2013, p. 215). 
 

Conforme o Decreto n. 3.822/2012 do estado do Paraná, para 

microempresas e empresas de pequeno porte haverá reduções nas alíquotas 

referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

ficando isento para as microempresas. Para as empresas de pequeno porte a 

redução começa em 71,24%, segregando diminutamente conforme aumento da 

receita bruta, chegando a 11,39% para o teto da receita bruta anual, limite do 

enquadramento do Simples Nacional. 
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4.7 ESTRUTURA DA CABOTAGEM FISCAL  

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), seção III, IV e 

V, artigos 153 a 156, respectivamente, houve a instituição da cobrança dos 

impostos de competência da União, estados e municípios. Os mecanismos de 

acompanhamento são instituídos como obrigações acessórias, com a finalidade 

de controle da arrecadação de cada ente interessado. 

 

 

4.7.1 Estrutura do Sistema Harmonizado (SH)  

 

Conforme o Ministério do Desenvolvimento, o sistema harmonizado de 

designação e de codificação de mercadorias, ou simplesmente Sistema 

Harmonizado (SH), foi criado em 1988. É um método internacional de 

classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e 

respectivas descrições. Esse sistema promove o desenvolvimento do comércio 

internacional, assim como aprimora a coleta, a comparação e a análise das 

estatísticas, particularmente as do comércio exterior.  

A composição dos códigos do SH é de seis dígitos, e permite que sejam 

atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva 

e aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordo com o 

nível de sofisticação das mercadorias. 

 
Nomenclatura. Compreende 21 seções, composta por 96 capítulos, 

além das Notas de Seção, de Capítulo e de 
Subposição. Os capítulos são divididos em posições 
e subposições, atribuindo-se códigos numéricos a 
cada um dos desdobramentos citados. 

Regras gerais para a interpretação do 
sistema harmonizado. 

Estabelecem as regras gerais de classificação das 
mercadorias na nomenclatura. 

Notas Explicativas do Sistema 
Harmonizado (NESH). 

Fornecem esclarecimentos e interpretam o Sistema 
Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o 
alcance e conteúdo da nomenclatura. 

QUADRO 11 – SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E DE CODIFICAÇÃO DE 
MERCADORIAS (SH) 
FONTE: Ministério do Desenvolvimento (2015) 

 

A Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) utiliza-se do SH 

em sua codificação dos produtos para majorar as alíquotas do IPI, conforme 

grupo e composição material. 
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4.7.2 Estrutura da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

 

O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotam desde janeiro de 

1995 a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem por base o Sistema 

Harmonizado. Assim, dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis primeiros são 

formados pelo Sistema Harmonizado, enquanto o sétimo e o oitavo dígitos 

correspondem a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercosul 

(BRASIL, 2014). 

A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM) obedece à seguinte estrutura: 

 

Seção XVI 

Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de 
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 
reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios. 

Capítulo 84 
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 
mecânicos e suas partes. 

Posição 71 

Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; 
leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte 
sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não 
especificadas nem compreendidas noutras posições. 

Subposição 4 Outras máquinas automáticas para processamento de dados. 

Item 4.9 Outras. 

Subitem 4.9.00 Outras, apresentadas sob a forma de sistemas. 

QUADRO 12 – ESTRUTURA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS NA NOMENCLATURA 
COMUM DO MERCOSUL (NCM) 
FONTE: Adaptado de Brasil (2011) 

 

Na classificação da NCM, o capítulo é representado por dois dígitos, 

codificado pela tabela de incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados 

(TIPI) com base no SH. O capítulo 84 da TIPI representa os “reatores nucleares, 

caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes”. A 

posição aparece na sequência, representada por quatro dígitos, indica o 

desdobramento pela espécie dos produtos, constituindo a classificação entre 

capitulo e posição, 84 corresponde ao capítulo e 71 corresponde à posição. O 

capítulo e a posição 8471 correspondem às: “máquinas automáticas para 

processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, 

máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para 

processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras 

posições”. 
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Quanto à subposição, item e subitem, corresponde ao detalhamento dos 

produtos correspondentes ao capítulo e posição (BRASIL, 2011).  

Com a definição do capítulo e posição, a subposição assume a 

especificidade do produto, no caso 4 corresponde a “outras máquinas 

automáticas para processamento de dados”. Logo, computador de uso pessoal é 

identificado pela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) n. 8471.49.00, 

conforme QUADRO 13. 

 
84.71 Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores 

magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma 
codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas 
nem compreendidas noutras posições. 

8471.4 Outras máquinas automáticas para processamento de dados: 

8471.41 Que contenham, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de 
processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de 

saída. 

8471.41.10 De peso inferior a 750 g, sem teclado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e 
de comandos por meio de uma tela de área inferior a 280 cm

2
. 

8471.41.90 Outras. 

8471.49.00 Outras, apresentadas sob a forma de sistemas. 

8471.50 Unidades de processamento, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, 
podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: 
unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída. 

8471.50.10 De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de 
instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 
8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB 
inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade. 

QUADRO 13 – IDENTIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) 
CORRESPONDENTE AO COMPUTADOR DE USO PESSOAL 
FONTE: Brasil (2011) 
 

A seguir, apresenta-se a estrutura das operações fiscais. 

 

 

4.7.3 Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 

 

Os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) visam acumular 

as operações e prestações realizadas pelos contribuintes do ICMS em grupos 

homogêneos, nos documentos e livros fiscais, nas guias de informações e em 

todas as análises de dados. Essas acumulações das operações são resumidas e 

informadas ao Estado por meio das obrigações acessórias a que estiver sujeito o 

contribuinte (ANDRADE, 2013). 
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A codificação é estruturada de forma a separar as operações ocorridas 

dentro do estado, entre estados e com o exterior. Os códigos têm quatro dígitos, 

mas o que os diferencia é o primeiro deles, os três seguintes especificam o tipo 

de operação (Anexo I). 

Conforme TABELA 7, os CFOP estão padronizados em todo o território 

nacional, são utilizados nas notas fiscais e demais documentos para evidenciar a 

origem ou o destino e o tipo da operação/prestação. 

 

TABELA 7 – ESTRUTURA MACRO DOS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES 
(CFOP) 

Operações/prestações Origem Inicia com Exemplo 

  

Do estado 1 1.101 

De outro estado 2 2.101 

Do exterior 3 3.101 

Operações/prestações Destino Inicia com Exemplo 

  

Para o estado 5 5.101 

Para outro estado 6 6.101 

Para o exterior 7 7.101 

FONTE: Andrade (2013) 

 

A estrutura dos CFOP identifica as mais diversas formas de fluxos dos 

materiais que transitam na unidade federativa. O ente federativo consegue 

identificar por meio desse mecanismo a origem e o destino das mercadorias 

acompanhadas da NCM.  

 

 

4.7.4 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 

 

A Tecnologia da Informação (TI) tem sido utilizada pelas organizações, 

contribuindo para aumentar a capacidade de armazenamento e processamento 

dos bancos de dados. Nesse sentido, com o objetivo de utilizar os recursos 

disponíveis pela TI para melhorar a relação entre o fisco e o contribuinte, surge o 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), composto por três subprojetos: a 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a 

Escrituração Fiscal Digital (EFD), com a finalidade de integrar o sistema de 

arrecadação tributária das três esferas governamentais com as organizações 

(BONFIM et al., 2012). 
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Conceitua-se a nota fiscal eletrônica (BRASIL, 2015b) como um 

documento emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, 

para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços que ocorre entre partes relacionadas. 

O objetivo do Projeto NF-e é a implantação de um modelo nacional de 

documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão 

do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura 

digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e 

permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações 

comerciais pelo fisco. A implantação da NF-e constitui grande avanço para 

facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e 

prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) (BRASIL, 2015b). 

A implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e) visa economizar com a guarda de documentos, eliminar 

as obrigações acessórias e combater a evasão e elisão fiscal (BONFIM et al., 

2012). 

Conforme art. 50 da Lei n. 5.172, de 25/10/1996, os produtos sujeitos ao 

Imposto sobre a Industrialização (IPI), quando remetidos de um estado para outro 

estado ou Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo 

especial, emitida em série própria e contendo, além dos elementos necessários 

ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do 

comércio por cabotagem e demais vias internas. 
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FIGURA 6 – PRINCIPAIS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS EM NOTA FISCAL UTILIZADA NAS 
OPERAÇÕES MERCANTIS 
FONTE: O autor (2015)  

 

Com a implantação da NF-e, todas as informações de nota fiscal são 

enviadas para os entes federativos mesmo antes da mercadoria sair do 

estabelecimento (LIZOTE; MARIOT, 2012). 

Neste capítulo, foi possível entender que do sistema produtivo ao 

consumo, respectivamente a extração da matéria-prima ao descarte, as 

externalidades são evocadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

com atributos de responsabilidade aos produtores, importadores, comerciantes, 

distribuidores e consumidores. O fluxo material do sistema produtivo ao consumo 

é acompanhado pelos entes federativos, em função de suas necessidades 

arrecadatórias. Os fluxos inversos no pós-consumo podem ser instrumentalizados 

com a utilização da logística reversa, sistemas tributários e estrutura de 

cabotagem fiscal.  
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5 MATERIAIS & MÉTODOS  

 

 

Neste capítulo, será apresentado o cenário da concentração da 

proposição, a identificação da recicladora e a nomeação dos elementos 

necessários na composição do estudo, como a nota fiscal, o Código Fiscal de 

Operações e Prestações (CFOP), a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e 

a opção tributária utilizada pela recicladora. Ainda, a identificação dos atores do 

descarte no pós-consumo e as associações dos elementos necessários à 

proposta, com os objetivos específicos.  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo é baseado na avaliação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) – Lei n. 12.305/2010, como forma de mecanizar e subsidiar a 

proposição de isenção tributária no momento do descarte pelos consumidores do 

eletroeletrônico e o receptor.   

As diretrizes aplicáveis à gestão de resíduos sólidos determinadas pela 

PNRS no artigo 9º foram delineadas por prioridade, dentre elas, a reutilização dos 

resíduos, a reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. As prioridades delineadas quanto à reutilização dos 

resíduos, reciclagem, tratamento e disposição final foram atribuídas às empresas 

de reciclagem, constituindo um gargalo operacional na implantação da logística 

reversa de eletroeletrônicos. 

Também foi utilizado como base o estudo de viabilidade técnica e 

econômica realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), com atribuições da modelagem de uma proposta para a logística reversa 

de equipamentos eletroeletrônicos. O estudo foi desenvolvido pelo Grupo de 

Trabalho Temático – Eletroeletrônicos (GTT) e teve por finalidade prestar suporte 

nas tomadas de decisão por meio de análises, estudos e propostas relacionadas 

aos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. 
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A partir da coleta de dados, interpretação e validação, um dos objetivos 

foi apresentar o estudo ao MDIC, tendo em vista a regulamentação e a 

implantação da PNRS. 

Primeiramente, foi elaborado um questionário para a identificação dos 

atores do pós-consumo para entender o processo de descarte e reciclagem. O 

passo seguinte foi considerar a desoneração tributária como incentivo à atividade 

de reciclagem e o uso de mecanismos fiscais já instituídos. Para essas etapas foi 

necessária a coleta de notas fiscais emitidas nos relacionamentos com os atores 

do descarte e nas vendas realizadas pela recicladora, buscando as informações 

contidas nos elementos constitutivos da nota fiscal, Nomenclatura Comum do 

Mercosul e o Código Fiscal de Operações e Prestações.  

 

 

5.2 ESCOPO DO ESTUDO – FASE TEÓRICA 

 

O estudo concentrou-se no momento do descarte do eletroeletrônico, entre 

os consumidores no pós-consumo e recicladoras (FIGURA 7). 
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FIGURA 7 – FLUXOGRAMA FISCAL DO CICLO DE PRODUÇÃO AO CONSUMO, DESCARTE 
NO PÓS-CONSUMO DIRETAMENTE PARA AS RECICLADORAS 
FONTE: O autor (2015) 

 

As recicladoras de resíduos devem necessariamente ser pessoa de 

natureza jurídica com objeto social, contemplando o processamento e reciclagem, 

condição para recepcionar o REEE nas mais diversas formas de descarte.  

A relação entre as recicladoras com as variadas formas de descarte foi 

fundamentada com vistas à tributação e seus mecanismos de controle, avaliação 

da legislação e princípios de aplicação, considerando a temática logística reversa 

do setor eletroeletrônico para elaboração de uma proposição à funcionalidade 

dessa cadeia reversa. 
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5.3 ESCOPO DO ESTUDO – FASE CAMPO 

 

Foi escolhido um agente reciclador a fim de verificar como ocorre na 

prática o descarte de eletroeletrônicos nas suas diversas formas. Segundo a ABDI 

(2013), foram mapeadas no Brasil 94 recicladoras de REEE, sendo 37 no estado 

de São Paulo, 15 no estado do Paraná, 10 no estado do Rio Grande do Sul e 

nove no estado de Santa Catarina, esses quatro estados correspondem a 75% do 

total de recicladoras do Brasil. A cidade de Curitiba concentra sete das 15 

recicladoras do estado do Paraná. Entre as recicladoras da cidade de Curitiba, a 

empresa Coletronicos Processadora de Resíduos Eletroeletrônicos, que atua no 

pré-consumo, pós-venda e pós-consumo de resíduos eletroeletrônicos, foi objeto 

de estudo de caso deste trabalho. 

 

 
FIGURA 8 – MAPA COM DENSIDADE DE RECICLADORAS DE RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS NO BRASIL 
FONTE: ABDI (2013) 

 

A escolha da empresa Coletronicos Processadora de Resíduos 

Eletroeletrônicos para estudo de campo pautou-se na origem dos 

eletroeletrônicos recolhidos pela empresa e no relacionamento com seus 
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fornecedores, pessoas físicas e jurídicas, indústrias, importadores, comerciantes 

e distribuidores. O processo da escolha teve como critério a origem dos 

eletroeletrônicos coletados ou recebidos, a acessibilidade aos dados e as 

informações operacionais de cunho administrativo. 

A empresa Coletronicos Processadora de Resíduos Eletroeletrônicos foi 

fundada em 2011, é divulgada pelo nome empresarial de Sete Ambiental 

Logística Reversa, está localizada na Rua Leopoldo Froes, n. 159, Prado Velho, 

Curitiba-PR. Dispõe de estrutura própria para processamento dos resíduos 

eletrônicos, com centro de triagem e armazenamento. Conta com um quadro de 

sete funcionários diretos e mais de 35 indiretos, realiza transportes, segregação, 

reciclagem e destinação final de resíduos sólidos eletroeletrônicos.  

A área de atuação da empresa está concentrada nos estados do Paraná, 

Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Opera com 

eletroeletrônicos das linhas branca (refrigeradores e congeladores, fogões, 

lavadoras de roupas e louças, secadoras, condicionadores de ar), linha marrom 

(monitores e televisores de tubo plasma, LCD e LED, aparelhos de DVD e VHS, 

equipamentos de áudio e filmadoras), linha azul (batedeiras, liquidificadores, 

ferros elétricos, furadeiras, secadores de cabelo, espremedores de frutas, 

aspiradores de pó e cafeteiras) e linha verde (computadores desktop e laptops, 

acessórios de informática, tablets e telefones celulares). Mensalmente, cerca de 

80 mil quilogramas de produtos eletroeletrônicos são recebidos e adquiridos de 

indústrias, empresas comerciais, condomínios residenciais, pessoas físicas e 

eletroeletrônicos abandonados. Parte desses eletroeletrônicos abastecem o 

mercado de usados, e outra parte é processada e vendida em forma de sucata 

eletrônica.  

Foram efetuadas visitas técnicas, questionários, além da análise de notas 

fiscais de entrada e saída, dados constitutivos, fornecedores e clientes. A 

empresa utiliza a nota fiscal eletrônica (NF-e). 
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5.4 ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSTA – NOTA FISCAL, CFOP, NCM, 

PIS E COFINS 

 

Para o estudo, foi necessário o uso de mecanismos existentes no controle 

da arrecadação tributária dos entes federativos, aplicados na comercialização de 

eletroeletrônicos entre indústrias, comércios e consumidores finais. Foram 

considerados como mecanismos de controle a nota fiscal (NF), o Código Fiscal de 

Operações e Prestações (CFOP) e a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

Como incentivos tributários foram considerados o Programa de Integração Social 

(PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), dado 

sua aplicação nacional. Quanto ao sistema tributário, foram consideradas 

empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, localizadas no estado do 

Paraná. 

 

 

5.4.1 A nota fiscal 

 

Por intermédio da nota fiscal, identificou-se a origem do REEE, o destino 

e destinatário, o CFOP e a NCM, além de outras informações fiscais 

complementares necessárias a sua emissão. A emissão da nota fiscal indicou a 

transferência da posse do bem e sua titularidade.  

A nota fiscal foi considerada o instrumento de maior importância do 

estudo, com vistas à constituição da proposta, dado seu aparato constitutivo de 

informações transacionais. 

 

 

5.4.2 O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)  

 

O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) tem o intuito de 

acumular as operações e prestações realizadas pelos contribuintes em grupos 

homogêneos. Essas acumulações das operações são resumidas e informadas ao 

estado por meio das obrigações acessórias a que estiver sujeito o contribuinte 

(ANDRADE, 2013). 
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A utilização desse mecanismo permitiu a identificação do fluxo dos 

eletroeletrônicos com relação à recepção e ao destino na unidade federada e 

entre as unidades ou exterior.  

 

 

5.4.3 A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

 

As características materiais são provenientes da NCM, que permitiu 

identificar as especificidades dos eletroeletrônicos, tais como matéria constitutiva 

e aplicação. A NCM atribuída ao eletroeletrônico na recepção teve sua base na 

Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). 

A NCM atribuída a cada mercadoria em circulação serviu de base para 

verificar a existência de incentivos tributários e a proposição. 

 

 

5.4.4 O PIS e a COFINS 

 

As contribuições para PIS/PASEP e COFINS dependem da emissão da 

nota fiscal de saída correspondente à comercialização. Suas alíquotas são 

variáveis conforme a opção tributária adotada pelo receptor. Para as empresas 

optantes pela modalidade Simples Nacional, as alíquotas do PIS e COFINS 

compõem a alíquota do Simples Nacional aplicada sobre a receita bruta (REIS, 

2012). 

 

 

5.4.5 Simples Nacional 

 

A forma simplificada e integrada do pagamento de impostos para as micro 

e pequenas empresas mercantis (FIGURA 9) inclui o Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), o Programa de 

Integração Social (PIS), as Contribuições para a Seguridade Social (INSS) a 

cargo de pessoa jurídica e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS).  
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As alíquotas do Simples Nacional significam o percentual que deve ser 

multiplicado pela receita bruta no mês corrente e resulta na soma de todos os 

tributos e contribuições devidas (MARANCA; HIDALGO, 2013). O cálculo do valor 

devido no Simples Nacional é determinado mediante a aplicação de alíquotas 

constantes nas tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar n. 123/2006.  

Para efeito de determinação da alíquota, utiliza-se a receita bruta total 

acumulada nos 12 meses anteriores ao mês do período de apuração. Para o 

cálculo da receita bruta de empresas comerciais, considera-se o produto da 

venda de bens, excluídas as vendas canceladas, devoluções e descontos 

incondicionais concedidos. 

Fórmula = receita bruta acumulada nos últimos 12 meses = (alíquota) x 

receita bruta do mês corrente  

 Receita bruta dos últimos 12 meses: corresponde à soma da receita 

de vendas efetivas dos últimos 12 meses anteriores ao mês que se 

pretende efetuar o cálculo do Simples Nacional. 

 Alíquota: com somatório da receita bruta acumulada nos últimos 12 

meses (TABELA 8), encontra-se a alíquota atribuída a faixas 

acumuladas de receita bruta. 

 Receita bruta do mês corrente: corresponde às vendas efetivas do 

mês em que se pretende efetuar o cálculo do Simples Nacional. 

 

TABELA 8 – SIMPLES NACIONAL ANEXO I, UTILIZADO PARA EMPRESAS MERCANTIS 
Receita bruta em 12 meses  

(em R$) 
Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS Nacional ICMS PR 

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,00% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,67% 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 1,07% 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 1,33% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 1,52% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 1,83% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 2,07% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 2,27% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 2,42% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 2,56% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 2,67% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 2,76% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 2,84% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 2,92% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 3,06% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 3,19% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 3,30% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 3,40% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 3,50% 

FONTE: Adaptado de Brasil (2015) e Paraná (2015) 
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O Simples Nacional apresenta um sistema de recolhimento unificado, com 

alíquotas crescentes na medida do aumento da receita bruta acumulada em 12 

meses (SANTOS, 2008). 

 

 

5.5 OS ATORES DO DESCARTE NO PÓS-CONSUMO 

 

Foram elaborados questionários (APENDICE) com o objetivo de obter a 

origem dos eletroeletrônicos descartados, a classificação por linha (branca, 

marrom, azul e verde), a quantidade processada, a relação com a origem, o 

destino dos resíduos eletroeletrônicos, os documentos emitidos na recepção e o 

preço. Foi caracterizado nos questionários o percentual de descarte de cada ator 

em cada linha. 

A identificação dos atores no pós-consumo, determinada a partir do 

descarte dos eletroeletrônicos, caracterizou como atores pessoas físicas, pessoas 

jurídicas, a compra e o abandono.  

A relação entre os atores foi operacionalizada com vistas à legislação 

tributária. A recepção do eletroeletrônico foi materializada documentalmente com 

a emissão de nota fiscal e dados necessários à sua emissão no universo da 

recepção. 

 

 

5.6 MECANISMOS DE CONTROLE TRIBUTÁRIO NO PROCESSO DE 

DESCARTE 

 

A nota fiscal como principal instrumento na relação entre o descarte e 

receptor, em sua originalidade constitutiva, apresentou elementos que permitiram 

identificar o caminho do fluxo material tangenciado pelo sistema de arrecadação 

tributária e seus controles. 

Essas informações contidas no instrumento nota fiscal possibilitam dados 

estatísticos precisos do fluxo de materiais para os entes federativos e podem 

equacionar a política de gestão. 
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Foram considerados como principais mecanismos de controle a nota 

fiscal (NF), o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) e a Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM). 

 

 

5.6.1 A atual sistemática do PIS e COFINS na logística reversa pela legislação em 

vigor 

 

A partir da posse do eletroeletrônico, a empresa recicladora por opção 

enquadra-se em uma das formas existentes de tributação. A base utilizada é a 

receita bruta originária das vendas dos eletroeletrônicos ou parte desses obtidos 

pelo desmanche em forma de resíduos, incidindo a tributação conforme o 

enquadramento tributário, Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. 

Foi considerado o regime do Simples Nacional no âmbito do estado do 

Paraná. Em função da sistemática do Simples Nacional, foi necessário o cálculo 

dos impostos e contribuições constantes na tabela de apuração que constituem 

as alíquotas. 

 

 

5.6.2 Possibilidade de incentivos tributários de PIS e COFINS como instrumento 

facilitador 

 

A identificação das alíquotas de PIS e COFINS, incidentes sobre as 

vendas opcionalmente à forma de tributação escolhida, permitiu mensurar 

mecanicamente o impacto das contribuições na atividade da reciclagem, 

possibilitando cálculos para o setor da reciclagem nas contribuições como 

incentivo governamental para o setor.   

 

 

5.6.3 Teste dos mecanismos propostos por meio de estudo de caso em uma 

empresa recicladora situada em Curitiba 

 

A relação entre a recicladora e os atores do descarte, materializada pelos 

instrumentos fiscais instituídos, em especial a nota fiscal e seu aparato 
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constitutivo, permitiu analisar e comparar a atual forma de controle com a 

sugestão de implementações para obter dados fidedignos do volume processado 

e coletado, o valor em vendas e a gestão dos resíduos pelos entes federados.  

 

 

5.6.4 Proposição de normatização referente ao pós-consumo de eletroeletrônico 

no contexto da Lei n. 12.305/2010 

 

Para a proposição foi necessária a utilização da nota fiscal (NF), do 

Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), da Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM), do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

Neste capítulo, entendeu-se que o descarte carrega, necessariamente, a 

premissa da inexistência de valor econômico. A aquisição de um bem sem valor 

interessa a quem pode agregar um valor econômico a partir do seu 

processamento. No estímulo desse cenário, a figura da recicladora como agente 

receptador, a nota fiscal como instrumento de transferência de posse, PIS e 

COFINS como incentivadores financeiros, a NCM como nova identidade e o 

CFOP no acompanhamento dos fluxos materiais, são os mecanismos a serem 

implementados na regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
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6 RESULTADOS & DISCUSSÃO  

 

 

Neste capítulo, será apresentada a forma de relação documental com as 

mais variadas fontes dos REEE, um cenário prático para o estudo de viabilidade 

técnica e econômica proposta pela ABDI. Os eletroeletrônicos provenientes dos 

grandes grupos das linhas verde, marrom, branca e azul fecham a totalidade dos 

eletroeletrônicos no pré-consumo5, pós-venda6 e pós-consumo7.  

 

 

6.1 DESCARTE DOS ELETROELETRÔNICOS NA RECICLADORA 

 

A Suécia possui geração de REEE por habitante de 23,9 kg e coleta 64% 

da sua geração, ao passo que a Polônia tem geração de 8,4 kg por habitante e 

coleta apenas 14%. Destaca-se nesse cenário a Bulgária, com geração de REEE 

de 5,7 kg por habitante e coleta de 91%. A Alemanha gera 14,6 kg de REEE por 

habitante e coleta 56%. No caso da recicladora em estudo, não foi possível o 

comparativo a nível nacional, em função da logística reversa de eletroeletrônicos 

se encontrar em fase de implantação e não possuir dados de coleta. No entanto, 

a mensuração da quantidade de REEE produzida no Brasil varia, conforme 

estimativas, de 2,6 kg a 7,2 kg por habitante. A probabilidade das estimativas que 

mais se aproximam da realidade da geração de REEE diz respeito à renda per 

capita comparada com o PIB, que, segundo os cálculos para o Brasil, ficaria em 

4,8 kg para o ano de 2011 e 7,2 kg para o ano de 2016. A coleta para reciclagem 

estimada para o Brasil pós-implantação ficaria em 50% de sua geração, também 

em um cenário projetado (ABDI, 2013).   

A relação de coleta, quantidade de eletroeletrônicos e seus percentuais 

está alicerçada em dados recolhidos na recicladora em estudo, não constituindo 

um cenário nacional.  

 

                                            
5 
Reciclagem pré-consumo: reciclagem dos resíduos gerados nos processos produtivos.  

6
 Reciclagem pós-venda: tem origem no Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/1980, art. 
18º, § 1º, a devolução em 30 dias, podendo exigir alternativamente e à sua escolha, a troca por 
outro produto da mesma espécie em perfeitas condições de uso. 

7 
Reciclagem pós-consumo: reciclagem de resíduos decorrente da utilização de um bem (BRASIL, 

2012). 
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6.1.1 Fontes de eletroeletrônicos e descarte das linhas branca, marrom, azul e 

verde  

 

Os eletroeletrônicos recepcionados pela Sete Ambiental provêm de 

diversas fontes. Foram identificadas diversas personalidades no descarte, como, 

por exemplo: oriundos do abandono, da compra, de pessoas físicas, de 

condomínios residenciais, de pessoas jurídicas consumidoras, de pessoas 

jurídicas importadoras e indústria. Dentre as relações com pessoas jurídicas 

aparecem as cooperativas como fornecedoras de eletroeletrônicos em condição 

de descarte com valores comerciais, com nítido valor agregado aos resíduos. 

 

O governo federal suíço faz o papel de um supervisor, editando as leis e 
definindo as diretrizes básicas, enquanto as autoridades locais 
desempenham o papel de monitoramento da qualidade dos serviços 
prestados pelos recicladores licenciados. Os fabricantes e importadores 
têm o papel de gerenciar as operações do dia a dia do sistema, incluindo 
a definição das taxas de reciclagem e licenciamento e a realização de 
auditoria nos recicladores. Os distribuidores e revendedores são 
obrigados a receber os produtos, mesmo que não os tenham vendido. 
Por lei, os consumidores são obrigados a levar os aparelhos descartados 
para as lojas ou pontos de coleta. O consumidor, que tem a 
responsabilidade financeira final, ao comprar um produto novo 
desembolsa uma taxa denominada de Advanced Recycling Fee – ARF 
(taxa antecipada de reciclagem) (SANT’ANNA; MACHADO; BRITO, 
2014, p. 44). 

 

A presença de condomínios residenciais no descarte comunitário foi uma 

das novidades da empresa8, por representar indiretamente consumidores finais 

pessoas físicas. Outra forma de obtenção do resíduo eletroeletrônico é por meio 

de compras provenientes de resíduos eletroeletrônicos do grupo verde, como 

computadores, desktops, tablets e telefone celulares. Em um comparativo com a 

China, a similaridade do aparato legal e o processo de implantação ainda em 

andamento apontam para a semelhança de atores do pós-consumo encontrados 

na recicladora em estudo, são três as principais fontes de REEE na China, as 

residências, os escritórios, constituídos de empresas, instituições e governo, e as 

                                            
8
 O condomínio: no Brasil tem-se um condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma 

pessoa, e todas envolvidas têm igual direito, de forma ideal, sobre o todo e cada uma de suas 
partes (Lei n. 10.406/2002, art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade 
exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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indústrias (LI et al., 2006; YANG et al. 2008 apud ONGONDO; WILLIAMS; 

CHERRETT, 2011). 

O GRÁFICO 2 revela os maiores fornecedores de REEE, os importadores 

e indústrias de eletroeletrônicos, seguidos das pessoas jurídicas consumidoras de 

eletroeletrônicos. A diferença entre importadores e indústrias das pessoas 

jurídicas consumidoras está na personalidade, enquanto uma é produtora e 

importadora, a outra é considerada consumidora no pós-consumo. Já a pessoa 

física de forma isolada pode ser adicionada aos condomínios.  

Os condomínios industriais não aparecem como atores do descarte, no 

entanto, havendo o descarte, a relação será como pessoa jurídica consumidora 

no pós-consumo de eletroeletrônicos. 

 

GRÁFICO 2 – ORIGEM DOS DESCARTES DE ELETROELETRÔNICOS NAS LINHAS BRANCA, 
MARROM, AZUL E VERDE NA RECICLADORA SETE AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 
 

No que se refere à linha do eletroeletrônico com maior descartabilidade 

na recicladora (GRÁFICO 3), a linha verde representa 50% dos eletroeletrônicos 

processados, seguida da linha azul com 35%, linha marrom com 10% e, por 

último, a linha branca com 5%. No Japão, em 2009, 18,8 milhões de 

eletroeletrônicos foram coletados, desses 12% correspondem a ar condicionado, 

55% a TVs, 1% a monitores de cristal líquido, 16% a geladeiras e freezers e 16% 

a máquinas de lavar roupas (METI, 2010).  
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Na União Europeia, 49% dos descartes correspondem à linha branca, 

37% à soma das linhas verde e marrom, 7% para a linha azul. O restante dos 

descartes é caracterizado pelos produtos eletroeletrônicos de consumo 

(ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). 

 

 

GRÁFICO 3 – DESCARTE DE ELETROELETRÔNICOS DAS LINHAS VERDE, AZUL, MARROM 
E BRANCA NA SETE AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

 

6.1.2 Descarte de eletroeletrônicos da linha branca 

 

A linha branca é caracterizada por produtos eletroeletrônicos de grande 

porte, seus maiores atores de descarte são as indústrias e importadores, com 

uma representatividade de 90% (GRÁFICO 4), caracterizando a logística reversa 

no pré-consumo. No pós-consumo aparecem as pessoas físicas e condomínios 

residenciais, representando 10% do descarte. 
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GRÁFICO 4 – ATORES DO DESCARTE DA LINHA BRANCA NA SETE AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

Refrigeradores e congeladores representam 90% dos eletroeletrônicos 

recepcionados para o descarte, seguidos de lava-roupas e lava-louças com 4%, o 

restante é dividido entre os eletroeletrônicos ar condicionado, fogão e secadora 

(GRÁFICO 5).  

 

 

GRÁFICO 5 – ELETROELETRÔNICOS OBJETO DE DESCARTE DA LINHA BRANCA NA SETE 
AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 
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6.1.3 Descarte de eletroeletrônicos linha marrom 

 

A linha marrom (GRÁFICO 6), caracterizada por eletroeletrônicos de 

médio porte, tem a presença de condomínios e pessoas físicas com 10% para 

cada ator nos descartes, sendo 80% a cargo das indústrias e importadoras. A 

logística do pré-consumo é detectada em função da renovação tecnológica na 

linha de produção, produtos e peças fora de linha. No pós-consumo são 

descartados para reciclagem equipamentos de uso operacional com defasagem 

tecnológica. As pessoas físicas e condomínios residenciais fundem-se pela 

natureza geográfica no descarte de equipamentos usados no pós-consumo pela 

obsolescência. 

 

GRÁFICO 6 – ATORES DO DESCARTE DA LINHA MARROM NA SETE AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

Quanto aos eletroeletrônicos objeto de descarte destacam-se monitores, 

televisores de tubo plasma, LCD e LED, com 80% dos produtos reciclados 

(GRÁFICO 7). Há de se destacar a defasagem tecnológica do uso desses 

aparelhos em escritórios, tornando o descarte o caminho mais conveniente dos 

atores com essas personalidades. 
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GRÁFICO 7 – ELETROELETRÔNICOS OBJETO DE DESCARTE DA LINHA MARROM NA SETE 
AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

 

6.1.4 Descarte de eletroeletrônicos linha azul 

 

Caracterizada por equipamentos de pequeno porte, é a segunda maior 

linha de descarte na recicladora, com 35% do volume processado provindo 

desses equipamentos (GRÁFICO 8). Ao contrário da linha marrom, na qual a 

tecnologia defasada leva ao descarte, os eletroeletrônicos da linha azul têm a 

presença das indústrias e importadores em 80% pelo pré-consumo, caracterizado 

por produtos que saem da linha de produção, por vezes não recepcionados pelo 

mercado consumidor, descartando, assim, produtos novos e todas as peças 

estocadas. Outros atores de descarte como condomínios e pessoas físicas 

atendem ao quesito no pós-consumo.  
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GRÁFICO 8 – ATORES DO DESCARTE DA LINHA AZUL NA SETE AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

Quanto aos eletroeletrônicos enviados para o descarte, há um destaque 

para liquidificadores e ferros elétricos (GRÁFICO 9), representando 60%. 

Segundo a Sete Ambiental, esses eletroeletrônicos são os mais passíveis de 

retorno no pós-venda em função de apresentarem defeitos, o retorno para a 

indústria é em atendimento à Lei do Consumidor. 

 

 

GRÁFICO 9 – ELETROELETRÔNICOS OBJETO DE DESCARTE DA LINHA AZUL NA SETE 
AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 
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6.1.5 Descarte de eletroeletrônicos linha verde 

 

Os eletroeletrônicos da linha verde são caracterizados por serem 

produtos de médio porte, porém, apresentam grande diversidade de componentes 

e representam 50% dos eletroeletrônicos processados pela recicladora 

(GRÁFICO 10). Seus fornecedores apresentam uma característica diferenciada 

das demais linhas, destacando a pessoa jurídica consumidora de eletroeletrônicos 

motivada pela defasagem tecnológica dos produtos. 

 

 

GRÁFICO 10 – ATORES DO DESCARTE DA LINHA VERDE NA SETE AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

Os produtos com maior representatividade da linha verde são os 

computadores desktop, laptop e celulares (GRÁFICO 11), representando 90% dos 

eletroeletrônicos descartados. 
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GRÁFICO 11 – ELETROELETRÔNICOS OBJETO DE DESCARTE DA LINHA VERDE NA SETE 
AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

As pessoas jurídicas importadoras e indústrias não apresentam relação 

com o consumidor final na preconização da Lei da PNRS, não aparecem nos 

levantamentos de descarte. A relação consumidora apresentada no GRÁFICO 12 

são produtos objeto de devolução pós-venda, troca por mau funcionamento, 

conforme Código de Defesa do Consumidor. Os consumos próprios representam 

os eletroeletrônicos de uso das pessoas jurídicas pós-consumo, substituídos por 

novas tecnologias.  

Os eletroeletrônicos provenientes das linhas de produções referem-se às 

peças ou materiais não utilizados ou fora de modelo, sendo eliminados pela 

indústria pelo mecanismo de descarte no atributo do pré-consumo. 
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GRÁFICO 12 – DESCARTE NO PÓS-CONSUMO, PÓS-VENDA E PRÉ-CONSUMO PELOS 
IMPORTADORES E INDUSTRIAIS NA SETE AMBIENTAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

Em análise ao art. 33 da Lei n. 12.305/2010, § 4º, o consumidor é 

apontado com o dever da devolução pós-consumo.  

A Lei n. 8.078 de 19909, art. 2º, define consumidor aquele que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final, bem como em seu art. 18, § 1º, 

a devolução em 30 dias, podendo exigir alternativamente e à sua escolha, a troca 

por outro produto da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A TABELA 9 

traz um histórico de devolução no pós-venda do mercado americano. 

 
TABELA 9 – PORCENTAGEM DE RETORNO DE BENS PÓS-VENDA – ESTADOS UNIDOS 

Resumo de atividade Porcentagem média de retorno 

Editores de revistas 50% 

Editores de livros 20-30% 

E-commerce 35% 

Distribuidores de livros 10-20% 

Distribuidores de eletrônicos 10-12% 

Fabricantes de computadores 10-20% 

Impressoras para computadores 4-8% 

Fabricantes de CD-ROMs 18-25% 

Peças para indústria automotiva 4-6% 

FONTE: Adaptado de Roger e Tibben-Lembke (1999, p. 7 apud LEITE, 2009) 

                                            
9
 Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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Os eletroeletrônicos processados pela empresa receptora advindos dos 

maiores fornecedores, os importadores e indústrias, provêm de fontes não 

preconizadas pela Lei da PNRS10, caracterizando o comportamento do pré-

consumo e pós-venda. 

 

 

6.1.6 Linha dos eletroeletrônicos, composição e atores do descarte 

 

As fontes de descarte dos eletroeletrônicos das linhas branca, azul e 

marrom possuem semelhanças em suas origens, as pessoas jurídicas 

importadoras, indústrias, pessoas físicas e condomínios residenciais representam 

a origem desses eletroeletrônicos (QUADRO 14). 

A vida útil longa fica evidenciada nas linhas branca e azul, caracterizadas 

com tempo de utilização acima de 10 anos. Já as linhas marrom e verde possuem 

uma semelhança em quilos, mas com vida útil variando de 2 a 13 anos, 

diferenciando-se nos atores do descarte. A linha verde não apresenta os mesmos 

atores de descarte das demais linhas. 

 

Linha Composição Atores do descarte 

Linha 
branca 

São identificados como geladeiras, refrigeradores e 
congeladores, fogões, lava-roupas e ar condicionados, possuem 
uma vida útil longa, variando de 10 a 15 anos. São 
caracterizados por serem equipamentos de grande porte, 
pesando entre 30 kg e 70 kg. Também possuem menor 
diversidade de componentes, sendo compostos principalmente 
por metais (ABDI, 2013). 

Condomínio 
residencial; pessoa 
jurídica (importador 
e indústria); pessoa 
física. 

Linha 
marrom 

São utensílios como televisores e produtos de áudio, possuem 
uma vida útil entre 5 a 13 anos, peso ente 1 kg e 35 kg, sendo 
compostos principalmente por plásticos e vidros (ABDI, 2013). 

Condomínio 
residencial; pessoa 
jurídica (importador 
e indústria); pessoa 
física. 

Linha 
azul 

São representados por utensílios domésticos, de pequeno 
porte, pesando entre 0,5 kg a 5 kg, vida útil longa variando entre 
10 a 12 anos, sendo compostos principalmente por plástico 
(ABDI, 2013). 

Condomínio 
residencial; pessoa 
jurídica (importador 
e indústria); pessoa 
física. 

QUADRO 14 – AS LINHAS BRANCA, MARROM, AZUL E VERDE, COMPOSIÇÃO MATERIAL, 
PESO, CICLO DE VIDA E ATORES DO DESCARTE 

continua 
 

                                            
10 

Reciclagem pré-consumo: reciclagem dos resíduos gerados nos processos produtivos.  
Reciclagem pós-consumo: reciclagem de resíduos decorrente da utilização de um bem (BRASIL, 
2012). 
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conclusão 

Linha Composição Atores do descarte 

Linha 
verde 

São identificados como desktops, notebooks, acessórios de 
informática e aparelhos celulares, possuem uma vida útil curta, 
variando de 2 a 5 anos. São caracterizados por serem 
equipamentos de pequeno porte pesando entre 0,09 kg a 30 kg. 
Possuem grande diversidade de componentes, sendo 
compostos principalmente por metais e plásticos (ABDI, 2013). 

Comércio interno 
compra; pessoa 
jurídica consumidora 
de eletroeletrônicos; 
pessoa física; 
abandonado. 

QUADRO 14 – AS LINHAS BRANCA, MARROM, AZUL E VERDE, COMPOSIÇÃO MATERIAL, 
PESO, CICLO DE VIDA E ATORES DO DESCARTE 
FONTE: O autor (2015) 

 

A origem dos eletroeletrônicos da linha verde possui uma diferença das 

demais linhas, porque nela apareceram dois processos não identificados nas 

linhas anteriores: a compra para processamento e eletroeletrônicos abandonados. 

Quanto à compra, poderá ser de qualquer ator, outra diferença apontada nesse 

segmento encontra-se na inexistência do fabricante e importador no descarte.  

Uma das justificativas para que as pessoas jurídicas consumidoras 

apresentem a maior representatividade no descarte do REEE da linha verde é 

pela necessidade da reposição por equipamentos mais modernos para atender 

suas necessidades operacionais. Como as empresas não trocam todos os seus 

computadores todos de uma só vez, mantêm uma constante entrega de REEE 

provindos dessas fontes (MIGUEZ, 2012). 

O reuso de eletroeletrônicos relacionados aos equipamentos de 

comunicação e informação está pautado em três vertentes: o reuso privado, reuso 

com valor comercial e reuso de natureza social. O reuso privado parte do princípio 

do reaproveitamento para atividades secundárias, quando não atende mais às 

execuções principais, servindo de ponto de impressão ou simples acesso à 

internet por diferentes membros da família. O reuso com valor comercial está 

pautado no comércio informal, em função do razoável valor de revenda. Quanto 

ao reuso de natureza social, tendem a ser doados para entidades, como escolas 

e centros comunitários para serem revendidos ou destinados a projetos 

específicos. A cultura do reuso existe mesmo nos casos em que os materiais não 

têm mais serventia. A falta de informação dos consumidores pode ser o impeditivo 

ao descarte (ABDI, 2013). 

Os eletroeletrônicos da linha verde possuem duas situações que 

impedem o avanço do descarte proveniente da pessoa física. Uma é advinda da 

dificuldade financeira, e outra da cultura. O brasileiro não tem o hábito de trocar 
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seu computador, efetuando a troca apenas quando apresenta defeitos ou quando 

é impedido de realizar determinadas atividades (MIGUEZ, 2012). Na China, 

raramente as pessoas se dispõem do REEE, mesmo se eles estão 

desatualizados e/ou quebrados, em razão de uma percepção de que a 

mercadoria pode ser útil no futuro ou para vendê-la (LI et al., 2006 apud 

ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011).  

Os eletroeletrônicos com maior descartabilidade (GRÁFICO 13) são os 

computadores (dos mais diversos modelos) e os telefones celulares. 

Representam 90% do descarte. A relação entre as fontes dos descartes e a 

recepção para o processamento foi pautada no receptor com personalidade 

jurídica, apto à pratica da mercancia.  

 

 

GRÁFICO 13 – ATORES DO DESCARTE DA LINHA VERDE NA SETE AMBIENTAL, COM 
DESTAQUE PARA COMPRA DO ELETROELETRÔNICO 
FONTE: O autor (2015) 

 

Quanto aos valores obtidos pelo processamento dessa linha, justifica-se o 

aparecimento do comércio pela compra dos eletroeletrônicos. Conforme o 

GRÁFICO 14, um computador poderá obter um valor de até R$ 8,00 e telefones 

celulares R$ 5,00. Nesse relacionamento de compra foram identificadas três 
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cooperativas. Outro atrativo desse REEE é o fomento do mercado de peças 

usadas. 

 

 

GRÁFICO 14 – VALORES OBTIDOS COM A VENDA DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 
PROVENIENTES DA LINHA VERDE 
FONTE: O autor (2015) 

 

 

6.2 TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO DESCARTE 

 

As fontes fornecedoras do REEE possuem personalidades jurídicas 

distintas. No abandono, a personalidade não é identificada, restando o bem a ser 

tratado juridicamente pela recepção fiscal por meio da emissão de nota fiscal de 

entrada. A compra ou recebimento de pessoa física, pessoa jurídica consumidora, 

pessoa jurídica importadora ou industrial é feita de personalidades identificadas, 

detentoras do bem. A relação entre o descarte e o receptor ocorreu por meio da 

emissão de documentos fiscais com todo seu aparato constitutivo de informação e 

formas variadas de emissão. 

Os emitentes, pessoas jurídicas de cunho mercantil, utilizaram notas 

fiscais para a transferência do REEE para a Sete Ambiental com a utilização da 

nota fiscal eletrônica (NF-e), destacando o CFOP conforme a finalidade 

(QUADRO 15). Os CFOP 5.949 e 6.949 correspondem a outras saídas de 
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mercadorias do emitente. As unidades de medida e volume predominaram ao 

peso, com valor por quilograma por vezes simbólico. O CFOP 5.102 indica que o 

emitente está vendendo o REEE. Para a Sete Ambiental, corresponde à compra 

com finalidade de revenda. No entanto, o CFOP 5.501 tem por finalidade a 

transferência do REEE para fins de exportação, a Sete Ambiental passa a ser 

detentora com essa finalidade específica, exportar. 

Quando o resíduo eletroeletrônico provém de empresas mercantis, essas 

emitem nota fiscal transferindo o REEE para a Sete Ambiental, que passa a ser a 

detentora a partir do recebimento em seu estabelecimento. Conforme o QUADRO 

15, todos os emitentes transferiram a posse de seus produtos para o destinatário, 

mediante o uso da nota fiscal. 

 

Nfe CFOP Emitente CFOP Destinatário PF PJ NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

Danfe 5.949 Brafer Construções 1.949 Sete Ambiental x 72042900 Sucata de Eletronicos Kg 900,00 0,01R$   9,00R$       

Danfe 6.949 Cadence Eletrodomesticos 2.949 Sete Ambiental x 99999999 Sucata de Plastico Unid 1,00 1,00R$   1,00R$       

Danfe 6.949 Cadence Eletrodomesticos 2.949 Sete Ambiental x 99999999 Sucata de Plastico kg 2.000,00 0,00R$   1,00R$       

Danfe 5.501 Circuibras Ind. 1.501 Sete Ambiental x 85340033 Sucatas de Placa Kg 3.063,00 0,20R$   612,60R$  

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 84306903 Televisor Sucata kg 270,00 0,15R$   40,50R$     

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 85098090 Eletronico Sucata kg 2.320,00 0,15R$   348,00R$  

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 84306903 Monitor CRt Sucata Kg 210,00 0,15R$   31,50R$     

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 85098090 Eletronico Sucata Kg 3.300,00 0,15R$   495,00R$  

Danfe 1.501 Sete Ambental 1.501 Sebastian Ferreira x 71129900 Sucata de Placa Eletronica Kg 2.200,00 0,05R$   110,00R$  

Danfe 1.949 Sete Ambental 1.949 Pedro Alssufe x 71129900 Sucata de Eletronicos Kg 6,50 0,10R$   0,65R$       

 
QUADRO 15 – RESUMO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO 
REEE PARA A SETE AMBIENTAL, PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS COM 
PREDOMINÂNCIA MERCANTIL E RECEPÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PROVENIENTES 
DE PESSOAS FÍSICAS, CFOP EMITENTE E CFOP DESTINATÁRIO 
FONTE: O autor (2015) 

 

A Sete Ambiental, quando no relacionamento com pessoas físicas e 

jurídicas de natureza não comercial, tem a prerrogativa legal da emissão da nota 

fiscal, com a opção entrada. Nesse documento identifica-se o portador do REEE, 

nome, endereço, bairro, município, estado, CPF e/ou CNPJ, data da recepção, 

hora, peso e descrição do eletroeletrônico. A identificação pela Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM) é associada ao produto conforme suas 

características predominantes, como vidros, sucatas eletrônicas, ferro e plásticos. 

O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) é condizente com a 

finalidade posterior, sendo comercialização, exportação ou destinos diversos 

(QUADRO 16).  

Pessoas físicas detentoras do REEE, quando na intenção do descarte, 

transferem a posse do bem por meio de emissão de nota fiscal do próprio 

destinatário pela opção entrada. A Sete Ambiental, ao recepcionar um 
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eletroeletrônico, atribui CFOP de forma a objetivar sua posterior destinação 

(QUADRO 16). O CFOP 1.501 corresponde à recepção de mercadorias com 

finalidade específica de exportação, ao passo que o CFOP 1.949 corresponde à 

recepção de mercadorias com finalidades diversas. O volume do REEE é medido 

por quilograma e valores atribuídos são simbólicos. 

 

NF - Modelo NF - Eletronica CFOP Entrada Emitente Destinatário PF NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

Série 1 Danfe 1.501 x Sete Ambental Sebastian Ferreira x 71129900 Sucata de Placa Eletronica Kg 2.200,00 0,050 110,00R$      

Série 1 Danfe 1.949 x Sete Ambental Pedro Alssufe x 71129900 Sucata de Eletronicos Kg 6,50 0,100 0,65R$           
 

QUADRO 16 – NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA RECEPÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DE 
POSSE DO REEE PARA A SETE AMBIENTAL 

FONTE: O autor (2015) 
 

Uma das reivindicações é para que se tenha uma mudança da PNRS 

quanto ao termo doação, quando da transferência do eletroeletrônico, a 

proposição de lei para considerar o eletroeletrônico como uma sucata (ABDI, 

2013). 

A nota fiscal passou a ser o instrumento de transferência de titularidade, 

quando advinda de pessoas físicas ou quando proveniente de pessoas jurídicas, 

nesta ficou implícita a transferência de titularidade.  

A seguir, a forma discricional do eletroeletrônico encaminhado para a 

recicladora. 

 

 

6.2.1 Eletroeletrônico recepcionado como sucata 

 

 Os tratamentos discricionais dados pelas pessoas jurídicas fornecedoras 

de sucatas eletrônicas para a recicladora Sete Ambiental não atribuíram a palavra 

resíduo eletrônico, mas houve a menção de sucata de eletrônicos, sucata de 

plástico, sucata de placas, televisor sucata, eletrônica sucata, monitor CRT sucata 

(QUADRO 17).  
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NF-Modelo NF - Eletronica CFOP Saida Emitente Destinatário PJ NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

Série 1 Danfe 5.949 x Brafer Construções Sete Ambiental x 72042900 Sucata de Eletronicos Kg 900,00 0,010 9,00R$       

Série 1 Danfe 6.949 x Cadence Eletrodomesticos Sete Ambiental x 99999999 Sucata de Plastico Unid 1,00 1,000 1,00R$       

Série 1 Danfe 5501 x Circuibras Ind. Sete Ambiental x 85340033 Sucatas de Placa Kg 3.063,00 0,200 612,60R$  

Série 1 Danfe 5.102 x Instituto Pró-Cidadania Sete Ambiental x 84306903 Televisor Sucata kg 270,00 0,150 40,50R$     

Série 1 Danfe 5.102 x Instituto Pró-Cidadania Sete Ambiental x 85098090 Eletronico Sucata kg 2.320,00 0,150 348,00R$  

Série 1 Danfe 5.102 x Instituto Pró-Cidadania Sete Ambiental x 84306903 Monitor CRt Sucata Kg 210,00 0,150 31,50R$      
QUADRO 17 – DESCRIÇÃO DOS ELETROELETRÔNICOS RECEBIDOS COMO SUCATA, 
ENVIADOS EM FORMA DE DESCARTE E VENDA DOS FORNECEDORES PESSOAS 
JURÍDICAS 
FONTE: O autor (2015) 

 

Nos Estados Unidos não existe legislação federal que regulamenta a 

gestão dos REEE, e essa ausência de legislação se deve ao fato de o lixo 

eletrônico não ser considerado resíduo perigoso, sendo a gestão de 

responsabilidade de cada estado e, em específico, dos municípios (WAGNER, 

2009 apud ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011). 

Considerar um eletroeletrônico como perigoso impõe licenciamento 

ambiental para seu manuseio. A proposição de norma técnica para considerar o 

eletroeletrônico não perigoso antes de suas transformações físicas químicas 

tende a eliminar o licenciamento na recepção (ABDI, 2013). Essa reivindicação na 

mudança solicitada no tratamento do REEE é exequível quando comparada aos 

fornecedores de eletroeletrônicos à recicladora, uma vez que o consumidor, na 

operação pós-uso, não transformou o eletroeletrônico em resíduo, mas ainda 

possui sua integridade física, possibilitando qualquer comércio ser um receptor.  

Na Suíça, os distribuidores e revendedores são obrigados a recepcionar 

os produtos, mesmo que não os tenham vendido (SANT’ANNA; MACHADO; 

BRITO, 2014). Com a premissa do eletroeletrônico não ser perigoso em sua 

condição de descarte, aqui no Brasil qualquer comerciante poderia recepcioná-lo, 

sendo um elo a mais na mecanização da PNRS. 

 

 

6.2.2 A venda de REEE no pós-recebimento, processamento, CFOP e NCM 

 

As diversas linhas de eletroeletrônicos recepcionados e processados 

geram diversos tipos de REEE. Nesse caso, os valores também são variados 

(QUADRO 15). A unidade de medida predominante é o quilograma, determinada 

pela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Na composição da NCM o tipo 

de material predominante deverá se sobressair na identificação. A descrição do 
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capítulo 72 da Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) 

corresponde a “metais comuns e suas obras”. A NCM com predominância de 

metais comuns deve ter início com 72 até 83. O número sequencial 

correspondendo à subposição da NCM no caso 4 corresponde a “desperdícios e 

resíduos de ferro fundido, ferro ou aço”, de forma a compor a NCM 72.04.2900, 

interpretada como “sucata de monitores, sucata de hd, sucata metálica – 

chaparia”, descrita conforme interpretação do comerciante, isso quando a TIPI 

não determinar. No caso em específico, a descrição encontrada na TIPI 

72.04.2900 cita apenas “outros”, deixando aberta a descrição.  

O capítulo 71 corresponde à indicação da NCM relacionada a: “Pérolas 

naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais 

preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas 

obras; bijuterias; moedas”.  

A subposição 12 delimita a identificação para:  

 

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e resíduos 
que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do 
tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de metais 
preciosos (BRASIL, 2015).  

 

Com a identificação da seção, capítulo e subposição, é possível identificar 

a composição material predominante na NCM 7112. Para a descrição do material, 

quando não disposta na tabela, utiliza-se a expressão outros para que o 

contribuinte descreva a identificação. A descrição da recicladora para esses 

metais 7112.9900 corresponde a diversos resíduos eletroeletrônicos, conforme 

descrição do QUADRO 18. 

A transferência da titularidade (venda) dos eletroeletrônicos processados 

e transformados em resíduos eletroeletrônicos também ocorre por meio de 

emissão de nota fiscal (QUADRO 18). Os CFOP predominantes pela 

comercialização são 5.102, que correspondem à “venda de mercadorias 

recebidas de terceiros”, e 6.502, correspondentes à “remessa de mercadoria 

adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação”. O 

documento de transferência do REEE foi a nota fiscal eletrônica, com todo seu 

aparato constitutivo de informação que pode ser utilizado para os mais diversos 
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fins de gestão e dados estatísticos, no estado, entre estados e exportação 

(QUADRO 18). 

 

CFOP Natureza Saida Emitente PF PJ NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72042900 Sucata de Monitores Unid 20 25,00R$  500,00R$      

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72042900 Sucata de HD Unid 39 18,00R$  702,00R$      

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia Kg 2.560 0,40R$     1.024,00R$  

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 71129900 Sucata Metálica - Mista Solta Kg 7.870 0,25R$     1.967,50R$  

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia Kg 6.170 0,40R$     2.468,00R$  

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 71129900 Sucata Plastica Kg 100.000 0,00R$     100,00R$      

6.102 Venda interestaduais x Sete Ambental x 71129900 Placas 775 (sucata) Unid 12 80,00R$  960,00R$      

6.102 Venda interestaduais x Sete Ambental x 71129900 Fontes (sucata) Unid 5 7,00R$     35,00R$        

6.102 Venda interestaduais x Sete Ambental x 71129900 Caixa de som (sucata) Unid 1 5,00R$     5,00R$           

6.502 Exportação x Sete Ambental x 71129900 Processors 200 series Kg 1 5,00R$     4,93R$           

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Processors 200 series Kg 3 5,00R$     13,40R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Memory Gold Finger Kg 32 2,50R$     78,75R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Series 300 Circuit Boards Kg 14 6,00R$     81,84R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Processors 300 series Kg 3 30,00R$  79,20R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Silver Finger Memory Kg 3 2,00R$     5,50R$           

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Series 200 Cicuit Boards Kg 332 1,00R$     331,50R$      

6.502 Exportação x Sete Ambental x 71129900 Sucata Eletronica kg 50 1,60R$     80,00R$        

 

QUADRO 18 – RESUMO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA DA RECICLADORA TRANSFERINDO 
A POSSE DO REEE PARA DIVERSAS FINALIDADES, NO ESTADO DO PARANÁ (CFOP 5.102), 
INTERESTADUAL (CFOP 6.102) E EXPORTAÇÃO (CFOP 6.502) 
FONTE: O autor (2015) 

 

A seguir, a recicladora e as formas de opções tributárias no tratamento 

dos impostos e contribuições. 

 

 

6.3 RECICLADORA, SISTEMAS TRIBUTÁRIOS E PROPOSIÇÃO DE ISENÇÃO 

DE PIS E COFINS  

 

Cavalcante (2014) afirma que, em relação aos resíduos sólidos, prevalece 

no Brasil uma legislação confusa e contraditória, não há uma política fiscal 

coerente em relação à atividade de reciclagem. O tratamento tributário 

convencional para recicladoras de resíduos sólidos constitui obstáculo ao 

desenvolvimento e à redução da demanda por recursos naturais. O Brasil possui 

em seu sistema tributário instrumentos que permitem a utilização de alíquotas 

diferenciadas para equipamentos e produtos, incentivando o reaproveitamento de 

materiais (GRUPENMACHER; QUEIROZ; RIBEIRO, 2014).    

As atividades inerentes aos resíduos sólidos devem gerar resultados 

econômicos positivos, no entanto, vislumbra-se no contexto a prestação de 

serviço público, e que poderá ser inserida em modalidades de isenção, havendo 
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poucos espaços jurídicos em que se possa legitimamente atribuir competência 

tributária arrecadatória – IR, CSLL, COFINS e PIS (MELO, 2014). 

Uma das justificativas para a existência de microempresas (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP) é o baixo potencial arrecadatório e concessão 

de benefícios tributários (PEGAS, 2014). O regime tributário da recicladora Sete 

Ambiental é o Simples Nacional, com benefícios tributários federais relacionados 

à folha de pagamento. No âmbito estadual o benefício é parcial, condicionado à 

receita bruta. Ademais, suporta as alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS 

inerentes à atividade de reciclagem, hoje entendida como mercancia11. Segundo a 

Sete Ambiental, profissionais da atividade de coleta e reciclagem de 

eletroeletrônicos são subentendidos pela população como sucateiros, que 

realizam o comércio de sucatas. 

Em atendimento ao artigo 179 da Constituição Federal12, o Decreto n. 

3.822/2012 do estado do Paraná fornece tratamento jurídico diferenciado, 

proporcionando reduções nas alíquotas referentes ao ICMS, sendo isento para as 

microempresas com receita bruta anual de até 360.000,00. Já para as empresas 

de pequeno porte com receita bruta anual de R$ 360.000,01 a R$ 3.600.000,00, 

aplica-se sobre o percentual redutor partindo de 71,24%, segregando 

diminutamente conforme receita bruta acumulada, chegando a 11,39% para a 

última faixa de receita bruta acumulada.  

 

Para efeito de tributação, o resíduo sólido não significa que não se possa 
tratar como propriedade; entretanto, a condição de descarte, inerte ao 
conceito, serve para implicar a configuração de uma propriedade que 
perdeu seu valor real e nominal, razão pela qual violaria a presunção 
básica de riqueza (transforma-se em ficção legal). Ademais a de se 
destacar que não há instituição de tributo sobre propriedade móvel não 
automotora ou sobre transferência de bem móvel entre vivos (MELO, 
2014, p. 23). 

 

                                            
11

 Lei n. 10.406/2002, art. 19. Considera-se mercancia: § 1º A compra e venda ou troca de efeitos 
móveis ou semoventes para os vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou 
manufacturados, ou para alugar o seu uso. 
12

 Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas 
e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando 
a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei (Constituição Federal do Brasil, 
1988). 
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A coleta de resíduos13 para a reciclagem pressupõe um mercado de 

recicláveis (IPEA, 2012). As atividades empreendidas pela Sete Ambiental são 

caracterizadas como prática de mercancia, equiparando-se ao comércio 

convencional, com tratamento igual a empresas enquadradas no anexo I da LC n. 

128/08. 

 

 

6.3.1 Recicladoras optantes pelo Simples Nacional no estado do Paraná  

 

A empresa Sete Ambiental é optante pelo Simples Nacional, com alíquota 

de 7,54% sobre a receita bruta corrente, a alíquota é determinada pela média de 

receita bruta mensal, hoje em R$ 50.000,00. Na composição dessa alíquota de 

7,54% estão inclusos: IRPJ, 0,35%; CSLL, 0,35%; PIS, 0,25%; COFINS, 1,04%; 

CPP, 2,99%; ICMS, 2,56%. No Paraná, em função da receita bruta mensal, reduz-

se o ICMS de 2,56% para 1,07%. A atual alíquota de 7,54% passa para 6,05%, o 

equivalente a R$ 8.940,00 de economia com o ICMS ao ano, considerando uma 

receita bruta acumulada nos últimos 12 meses de R$ 600.000,00. 

                                            
13 

Ponto fundamental é entender o que são resíduos sólidos, tendo em vista as nuances que 
permeiam seu conceito. Segundo Aragão, “o conceito de resíduo tem sobressaltado a doutrina, 
agitado a jurisprudência, perturbado os legisladores e desesperado os operadores econômicos”. 
Afirma, ainda, a pesquisadora Coimbra, que, “os resíduos são objetos corpóreos, apropriáveis e 
que por serem desinteressantes para seu detentor, ele enjeitou” (PACOBAHYBA; BELCHIOR, 
2014. p. 203). 
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GRÁFICO 15 – EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL LOCALIZADAS NO 
ESTADO DO PARANÁ 
FONTE: O autor (2015) 

 

A seguir, empresas mercantis localizadas no estado do Paraná com a 

proposição de isenção para o PIS e a COFINS. 

 

 

6.3.1.1 Recicladoras optantes pelo Simples Nacional no Paraná com a proposição 

de isenção para PIS e COFINS na comercialização de REEE (sucata eletrônica) 

 

A reciclagem ou os produtos reutilizados competem de maneira geral com 

a matéria-prima. A matéria-prima internaliza custos de externalidades ambientais 

provocadas pelas extrações originais, comumente sem o atributo do devido custo. 

Nesse segundo aspecto, portanto, pode-se sustentar juridicamente o 

estabelecimento de isenções, alíquotas zero e crédito presumido como forma de 

permitir uma concorrência leal entre os fornecedores. Com efeito, a Lei n. 
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12.305/2010 estabelece a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para 

indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 

resíduos sólidos produzidos no território nacional, art. 44, inc. I (MELO, 2014). 

Considerando a preposição de isenção14 tributária para o PIS e a 

COFINS, nas vendas dentro do estado e interestaduais realizadas pela Sete 

Ambiental, os benefícios para a recicladora seriam elevados de R$ 8.940,00 para 

R$ 16.680,00, um incentivo tributário por parte da união de R$ 7.740,00, provindo 

da renúncia fiscal do PIS e da COFINS sobre a atividade de reciclagem. O cálculo 

da renúncia estimada é realizado sobre a receita bruta mensal, multiplicados por 

doze, a alíquota de 1,29% sobre a receita bruta mensal de R$ 50.000,00 

correspondente ao PIS de 0,25% e à COFINS de 1,04%, no total de R$ 645,00 ao 

mês. Para as alíquotas foi considerada a atual faixa acumulada do Simples 

Nacional. 

A presente proposição de isenção do PIS e da COFINS se dá em âmbito 

nacional. Os estados federados têm autonomia para promulgar incentivos para 

microempresas e empresas de pequeno porte do segmento da reciclagem 

diferenciado da atividade de mercancia15. 

Existem também programas direcionados referentes à suspensão das 

contribuições para PIS e COFINS. São aplicadas sobre classes de produtos 

conforme NCM da Tabela de Incidência de IPI (TIPI). Alguns programas, por vez, 

limitam a valores máximos comercializados no varejo, outros limitam por peso e 

outros pela industrialização nacional. O Programa Inclusão Digital reduziu a zero 

as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre a receita de venda, no varejo de 

vários produtos eletroeletrônicos (Lei n. 11.196/05, arts. 28-30)16. A Lei n. 

11.196/2005 foi intitulada como Lei do Bem, e proporcionou a isenção de PIS e 

COFINS a vários produtos, dentre eles, os produtos eletroeletrônicos descritos 

como Unidade de Processamento Digital, classificada pela NCM 8471.50.10 da 

TIPI, que mantinha a previsão do benefício do PIS e COFINS desde que o valor 

                                            
14

 Na isenção, as pessoas e os materiais estão expostos a áreas de incidência e podem ser 
beneficiados, em determinado momento, pela dispensa do pagamento do tributo, por motivos de 
políticas fiscais ou comerciais. Depreende-se que a isenção é temporária, atende a interesses 
políticos e é regulada por normas acessórias (ANDRADE, 2013).  
15 

Resolução CGSN n. 94/2011, art. 32. A concessão dos benefícios poderá ser realizada: I – 
mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito Federal ou do Município 
concedente; II – de modo diferenciado para cada ramo de atividade. 
16

 Medida Provisória n. 690, de 31 de agosto de 2015. Art. 9º. Ficam revogados os arts. 28 a 30 da 
Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20690-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art28
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máximo de venda fosse de R$ 2.000,00. Teclado e mouse, para obtenção do 

benefício do PIS e COFINS, devem ter classificação nas NCM 8471.60.52 e 

8471.60.53 da TIPI, e acompanharem a unidade de processamento digital 

classificada na NCM 8471.50.10 da TIPI no valor máximo de venda no varejo de 

R$ 2.100,00. Para os telefones portáteis de redes celulares, que possibilitem 

acesso à internet em alta velocidade, classificados na NCM 8517.12.31 da TIPI, 

devem ser produzidos no Brasil desde que a venda no varejo chegue a R$ 

1.500,00 (PEGAS, 2014).  

A Sete Ambiental também promove a exportação e, pelos preceitos 

constitucionais, não há incidência no que se refere ao IPI, PIS, COFINS e ICMS17. 

A Sete Ambiental possui em seu bojo comercial a prática da exportação, 

identificada pelo CFOP 6.502 (QUADRO 19). Nesses valores não há incidência 

de PIS, COFINS e ICMS, conforme preceitua a Resolução do Comitê Gestor do 

Simples Nacional (CGSN)18, incidindo sobre a exportação a CSLL, IRPJ e CPP. 

 

CFOP Natureza Saida Emitente PF PJ NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72042900 Sucata de Monitores Unid 20 25,00R$  500,00R$      

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72042900 Sucata de HD Unid 39 18,00R$  702,00R$      

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia Kg 2.560 0,40R$     1.024,00R$  

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 71129900 Sucata Metálica - Mista Solta Kg 7.870 0,25R$     1.967,50R$  

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia Kg 6.170 0,40R$     2.468,00R$  

5.102 Venda dentro estado do Parana x Sete Ambental x 71129900 Sucata Plastica Kg 100.000 0,00R$     100,00R$      

6.102 Venda interestaduais x Sete Ambental x 71129900 Placas 775 (sucata) Unid 12 80,00R$  960,00R$      

6.102 Venda interestaduais x Sete Ambental x 71129900 Fontes (sucata) Unid 5 7,00R$     35,00R$        

6.102 Venda interestaduais x Sete Ambental x 71129900 Caixa de som (sucata) Unid 1 5,00R$     5,00R$           

6.502 Exportação x Sete Ambental x 71129900 Processors 200 series Kg 1 5,00R$     4,93R$           

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Processors 200 series Kg 3 5,00R$     13,40R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Memory Gold Finger Kg 32 2,50R$     78,75R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Series 300 Circuit Boards Kg 14 6,00R$     81,84R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Processors 300 series Kg 3 30,00R$  79,20R$        

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Silver Finger Memory Kg 3 2,00R$     5,50R$           

6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Series 200 Cicuit Boards Kg 332 1,00R$     331,50R$      

6.502 Exportação x Sete Ambental x 71129900 Sucata Eletronica kg 50 1,60R$     80,00R$        

 
QUADRO 19 – QUADRO DE VENDAS DA SETE AMBIENTAL E DESCRIÇÃO DAS SUCATAS 
ELETRÔNICAS COM ÊNFASE NO CFOP DE EXPORTAÇÃO E NCM PRATICADAS 
FONTE: O autor (2015) 

 

É importante a menção de que a legislação do Simples Nacional prevê a 

segregação da receita e a correspondente dedução dos percentuais de IPI, ICMS, 

                                            
17

 Fundamentação: art. 149, §º 2, I; art. 153, § 3º, III; art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal 
de 1988.  
18

 Resolução CGSN n. 94/2011, art. 30. Na apuração dos valores devidos no Simples Nacional, a 
imunidade constitucional sobre alguns tributos não afeta a incidência quanto aos demais, caso em 
que a alíquota aplicável corresponderá ao somatório dos percentuais dos tributos não alcançados 
pela imunidade (Lei Complementar n. 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º). 

http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=cf88&bookmark=CF88-ART.149
http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=cf88&bookmark=CF88-ART.153
http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=cf88&bookmark=CF88-ART.155
http://www.fiscosoft.com.br/docs.php?docid=cf88&bookmark=CF88-ART.155
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PIS e COFINS para as exportações de mercadorias, uma vez que os mecanismos 

conseguem absorver formas de segregação tributária.  

 

Programas/regimes 
Produtos/serviços 

abrangidos 
Legislação 

Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores 
(PADIS). 

Máquinas, aparelhos, 
instrumentos, equipamentos, 
ferramentas computacionais 
(softwares), insumos, dispositivos 

eletrônicos, mostradores de 
informação e projetos destinados à 
indústria de semicondutores. 

Lei n. 11.484/07 e Decreto n. 
6.233/07 

Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Equipamentos para 
TV Digital (PADTV). 

Máquinas, aparelhos, instrumentos 
e equipamentos novos, 
ferramentas computacionais 
(softwares) e insumos destinados 
à indústria de equipamentos para 
TV Digital. 

Lei n. 11.484/07 e Decreto n. 
6.234/07 

QUADRO 20 – PROGRAMAS DE SUSPENSÃO DE PIS E COFINS RELACIONADOS À 
COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS 
FONTE: Adaptado de Pegas (2014) 

 

A partir da análise dos atores do descarte da Sete Ambiental, constatou-

se que se relacionaram diretamente com a recicladora, o que traz vantagem por 

não apresentar o depósito temporário (ponto de coleta), ou seja, havendo um 

ponto de descarte, necessariamente haverá dois transportes, uma até o ponto de 

descarte pelos atores e outro do ponto de descarte até a recicladora, intitulado de 

coleta. 

 

A coleta de REEE consiste no recebimento, armazenamento temporário 
e encaminhamento desse tipo de material. Pode acontecer em pontos 
fixos, ou então acompanhado temporariamente companhas de coleta de 
materiais. A coleta precisa seguir uma série de regulamentações. Por 
exemplo, o consumidor precisa assinar um termo de doação dos 
equipamentos dos quais está se desfazendo. Além disso, os 
estabelecimentos que se dispuserem a receber os materiais precisam 
obter licenciamento ambiental específico considerando que a lei trata o 
REEE como material perigoso. Nos casos em que o REEE é 
transportado entre dois estados diferentes é preciso também recolher 
imposto sobre esse resíduo (ABDI, 2013, p. 33).  

 

Com a desoneração da recicladora, o relacionamento direto com os 

atores do pós-consumo (QUADRO 21) tende a eliminar o ponto de descarte e 

fomentar economicamente a atividade, na medida em que o objeto de descarte 

ganha poder aquisitivo pela demanda da matéria-prima proveniente das 

recicladoras, notoriamente praticadas no estado, entre estados e exportação. 
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Instrumento: Isenções Fiscais de PIS e COFINS. 

Fundamentação: Nas vendas do REEE realizadas pelas recicladoras, antes recepcionados pela 
nota fiscal das mais diversas fontes do pré-consumo, pós-venda e pós-consumo.  
 
Como: Pela nota fiscal de saída com NCM específica de resíduos eletroeletrônicos (a ser criado 
na TIPI), em atendimento à logística reversa de eletroeletrônicos. 
 
Quando: Na escrita fiscal da recicladora. 

Benefícios: Isenções tributárias pela recepção, processamento e venda de REEE. 

Responsável: Secretaria da Fazenda Nacional. 

QUADRO 21 – ISENÇÃO DE PIS E COFINS COMO INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS NA 
LOGÍSTICA REVERSA DE ELETROELETRÔNICOS APLICADOS NAS EMPRESAS 
RECICLADORAS – ASPECTOS LEGAIS 
FONTE: O autor (2015) 

 

A seguir, um comparativo entre o Simples Nacional e Lucro Presumido. 

 

 

6.3.1.2 Simples Nacional e Lucro Presumido 

 

Levando em consideração a opção pelo Lucro Presumido, deve-se 

considerar três vias tributárias independentes: o ICMS, os encargos sobre a folha 

de pagamento e os cálculos individualizados do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.  

Se considerarmos os impostos e contribuições federais para o Lucro 

Presumido, as alíquotas são IRPJ 1,20%, CSLL 1,08%, PIS 0,65% e COFINS 

3,00%, a soma percentual é de 5,93%, aplicados diretamente sobre a receita 

bruta (ANDRADE, 2013). A Sete Ambiental é uma empresa optante pelo Simples 

Nacional, e mantém receita bruta anual entre R$ 540.000,00 a R$ 720.000,00, 

com as alíquotas correspondentes: IRPJ 0,35%, CSLL 0,35%, PIS 0,25%, 

COFINS 1,04%. A soma desses percentuais totaliza 1,99%, uma vantagem 

significativa na ordem de 3,94% frente ao Lucro Presumido. 

Isolando o PIS e a COFINS na sistemática do Lucro Presumido, a soma 

das alíquotas é de 3,65%, enquanto no Simples Nacional, na atual faixa 

acumulada de receita bruta anual, a soma equivale a 1,29%, uma vantagem 

tributária para o Simples Nacional de 2,36% frente às alíquotas de PIS e COFINS. 

Para uma receita bruta de R$ 50.000,00 ao mês, os valores para o PIS e a 
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COFINS seriam de R$ 1.825,00 para o Lucro Presumido e R$ 645,00 para o 

Simples Nacional, na comparação isolada do PIS e da COFINS.  

Quanto ao Lucro Real, em uma empresa comercial as alíquotas de PIS e 

COFINS são muito elevadas, somadas chegam a 9,25% e os créditos permitidos 

a essas empresas são restritos (PEGAS, 2014). 

Considerando a proposição de isenção para o PIS e a COFINS 

contemplarem o Lucro Presumido e o Simples Nacional nas atividades de 

reciclagem, restaria um comparativo mais minucioso relacionado à folha de 

pagamento e ICMS. 

 

 

6.3.1.3 Comércio de sucatas e o ICMS no estado do Paraná 

 

A intenção de desfazer-se de sobras de processos industriais ou materiais 

de uso e consumo que não tenham mais nenhuma utilidade para a empresa 

passa por duas condições, a venda como “sucata”, com atributos financeiros, ou o 

“descarte”, como um bem sem valor comercial sem a expressão financeira 

(FISCODATA, 2015). 

Para as empresas optantes pelo Simples Nacional localizadas no Paraná 

e com atributos mercantis, aplica-se alíquota zero para receita bruta acumulada 

até R$ 360.000,00. Isso é aplicado para qualquer prática de mercancia nas 

empresas optantes pelo Simples Nacional localizadas no estado do Paraná. 

Para as empresas optantes pelo Lucro Presumido, o ICMS configura um 

imposto não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação de 

venda com o montante cobrado nas operações anteriores (PEGAS, 2014). No 

caso de venda de sucatas para as operações internas no estado do Paraná, é 

aplicado um diferimento, conforme art. 107 e art. 546 do RICMS/PR, incidindo 

somente nas operações interestaduais com características comerciais. O Código 

Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) nas operações com vendas de 

sucatas será 5.102 para operações estaduais, com observações em Dados 

Adicionais da nota fiscal: “ICMS – diferido nos termos dos arts. 107 e 546 

RICMS/PR”. 

Para os casos de transações sem fins comerciais, configurando o 

“descarte” entre dois agentes comerciários, poderá ser emitida nota fiscal com 
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CFOP 5.949 para operações internas e CFOP 6.949 para operações 

interestaduais (QUADRO 22). A nota fiscal deverá ser emitida sem destaque de 

ICMS. Por força do art. 229 RICMS/PR, é proibida a emissão de nota fiscal que 

não corresponda a uma saída efetiva.  

A atual forma tributária do ICMS favorece empresas optantes pelo Lucro 

Presumido com práticas de mercancia de sucatas eletroeletrônicas no estado do 

Paraná. O mesmo não ocorre com as empresas optantes pelo Simples Nacional, 

pagando o ICMS conforme suas faixas de receita bruta quando ultrapassar R$ 

360.00,00.   

 

Nfe CFOP Emitente CFOP Destinatário PF PJ NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

Danfe 5.949 Brafer Construções 1.949 Sete Ambiental x 72042900 Sucata de Eletronicos Kg 900,00 0,01R$   9,00R$       

Danfe 6.949 Cadence Eletrodomesticos 2.949 Sete Ambiental x 99999999 Sucata de Plastico Unid 1,00 1,00R$   1,00R$       

Danfe 6.949 Cadence Eletrodomesticos 2.949 Sete Ambiental x 99999999 Sucata de Plastico kg 2.000,00 0,00R$   1,00R$       

Danfe 5.501 Circuibras Ind. 1.501 Sete Ambiental x 85340033 Sucatas de Placa Kg 3.063,00 0,20R$   612,60R$  

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 84306903 Televisor Sucata kg 270,00 0,15R$   40,50R$     

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 85098090 Eletronico Sucata kg 2.320,00 0,15R$   348,00R$  

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 84306903 Monitor CRt Sucata Kg 210,00 0,15R$   31,50R$     

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 85098090 Eletronico Sucata Kg 3.300,00 0,15R$   495,00R$  

Danfe 1.501 Sete Ambental 1.501 Sebastian Ferreira x 71129900 Sucata de Placa Eletronica Kg 2.200,00 0,05R$   110,00R$  

Danfe 1.949 Sete Ambental 1.949 Pedro Alssufe x 71129900 Sucata de Eletronicos Kg 6,50 0,10R$   0,65R$       

 
QUADRO 22 – ENVIO DE SUCATAS DE DIVERSAS FONTES DE REEE PARA A SETE 
AMBIENTAL, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, EM ÂMBITO ESTADUAL E 
INTERESTADUAL, COM ÊNFASE NOS CFOP 5.949 E 6.949 
FONTE: O autor (2015) 

 

Quanto ao ICMS, os estados já há algum tempo concedem benefícios e 

incentivos para as empresas que exerçam atividades comerciais relacionadas à 

reciclagem de resíduos sólidos (CAVALCANTE, 2014). 

A seguir, Simples Nacional, Lucro Presumido e encargos sobre folha de 

pagamento. 

 

 

6.3.1.4 Recicladoras optantes pelo Simples Nacional e benefícios sobre folha de 

pagamento em comparativo com o Lucro Presumido 

 

Quanto aos incentivos da união, as empresas optantes pelo Simples 

Nacional estão desobrigadas a efetuar os pagamentos das contribuições para 

terceiros, os quais correspondem aos órgãos como Sesc, Sesi (1,5%), Senac, 

Senai (1%), Sebrae (0,6%), Incra (0,2%), além do salário educação (2,5%), 

Seguro Acidente de Trabalho (SAT), variando entre 1% a 3%, e INSS patronal de 
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20% sobre a folha de pagamento (CPP). Essas isenções são permitidas a todas 

as empresas mercantis que se enquadrarem no Simples Nacional (PEGAS, 

2014). 

A contribuição previdenciária patronal (CPP) para as empresas do Lucro 

Presumido e/ou Lucro Real é de 20%, mais 5,8% de terceiros (Sesc, Sesi, Senac, 

Senai, Sebrae, Incra e salário educação) e 1% a 3% de Seguro Acidente de 

Trabalho (SAT), todos incidentes sobre a folha de pagamento. Para a Sete 

Ambiental, a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) é de 2,99%, aplicados 

sobre a receita bruta mensal, hoje em média de R$ 50.000,00.  

Com uma folha de pagamento na ordem de R$ 10.000,00 ao mês, a 

representação gráfica para as empresas de Lucro Presumido ou Lucro Real é 

apresentada (GRÁFICO 16), totalizando a soma da CPP e terceiros na ordem de 

R$ 2.780,00. 

 

 

GRÁFICO 16 – ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRESAS OPTANTES 
PELO LUCRO PRESUMIDO E/OU LUCRO REAL, COM VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 
DE R$ 10.000,00 

FONTE: O autor (2015) 
 

Enquanto no regime de Lucro Presumido a contribuição previdenciária 

patronal e encargos incidem sobre a folha de pagamento, no regime simplificado 

aplica-se a contribuição previdenciária CPP incidente sobre a receita bruta 

corrente do mês, o que poderá ser fator de análise mais detalhada, conforme 

receita bruta mensal e valores da folha de pagamento. 
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GRÁFICO 17 – ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRESAS OPTANTES 
PELO SIMPLES NACIONAL COM ATIVIDADE DE MERCANCIA 

FONTE: O autor (2015) 
 

O comparativo entre as opções tributárias relacionadas aos encargos 

sobre a folha de pagamento para a Sete Ambiental aponta para o Simples 

Nacional uma vantagem de R$ 1.785,00 ao mês. 

 

 
GRÁFICO 18 – COMPARATIVO ENTRE EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO E 
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, COM VALOR DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 AO MÊS 
FONTE: O autor (2015) 
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Dentre as opções do atual sistema tributário, a sistemática aplicada a 

microempresas e empresas de pequeno porte é a mais vantajosa, em função dos 

benefícios já instituídos. Para empresas de pequeno porte, limitada a receita bruta 

anual de R$ 180.000,00, as alíquotas são zero para o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS 

e ICMS (estado do Paraná), pagando somente CPP na ordem de 2,75%. Quando 

a receita for de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00, mantém a alíquota zero para o 

IRPJ, CSLL, PIS e ICMS (estado do Paraná), pagando CPP na ordem de 2,75% e 

COFINS na ordem de 0,86%. Ao ultrapassar R$ 360.000,00 de receita bruta 

acumulada em 12 meses, adquire o status de pequena empresa, passando a ser 

tributada em todos os impostos e contribuições antes com alíquota zero, subindo 

na medida do aumento da receita bruta anual. A preposição de isenção para o 

PIS e a COFINS é ampla, aplicada sobre a NCM (a ser criada) na 

comercialização do REEE, independentemente da forma de opção tributária. 

 

 

6.4 RECICLADORA E PROPOSIÇÃO PARA LOGÍSTICA REVERSA COM 

UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL, CFOP E NCM 

 

A proposição formulada neste trabalho está centrada na relação entre 

consumidor e receptor com os instrumentos fiscais e tributários de mecanização. 

A nota fiscal foi o principal instrumento de relação entre os atores de descarte. O 

documento sintetiza informações, dado o aparato constitutivo da sua emissão. O 

CFOP e a NCM como mecanismos de cabotagem da unidade federativa 

possibilitaram o mapeamento do fluxo dos resíduos recepcionados, processados 

e encaminhados para os mais diversos fins. As ações que permitirão a proposição 

estão apresentadas a seguir.  

 

 

6.4.1 Nota fiscal (NF-e) 

 

A relação entre o descarte e o receptor ocorreu por meio da emissão de 

documentos predominantemente fiscais. O instrumento utilizado foi a nota fiscal, 
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com todo seu aparato constitutivo de informação19. Os fornecedores (emitentes) 

de sucata eletrônica para a Sete Ambiental (destinatário) utilizaram CFOP 

destacados conforme QUADRO 23, caracterizando a venda e o descarte de 

sucatas eletroeletrônicas. Para os fornecedores pessoas físicas, a Sete Ambiental 

(emitente) emitiu nota fiscal de entrada, conforme regulamento do RICMS/PR20.   

A utilização da nota fiscal assumiu a condição legal para a transferência 

da posse do eletroeletrônico (REEE) entre o pós-consumo e a recicladora. Nesse 

documento, identificou-se o portador do REEE, a Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM), conforme características predominantes, e o Código Fiscal de 

Operações e Prestações (CFOP) condizente com a finalidade. As notas fiscais, 

com seus aparatos constitutivos (QUADRO 23), possuem elementos suficientes 

ao acompanhamento dos fluxos das sucatas eletroeletrônicas das linhas branca, 

marrom, azul e verde, comumente identificados pela NCM. No entanto, para essa 

sincronia, será necessária uma padronização, mediante criação, na TIPI, de 

nomenclaturas condizentes e específicas para a logística reversa eletroeletrônica. 

Foi constatado que diversos fornecedores utilizaram NCM variadas para 

eletroeletrônicos semelhantes. 

Os eletroeletrônicos recebidos pela recicladora são classificados na 

escrita fiscal pelos CFOP, de forma a identificar o estado de origem. O CFOP 

(destinatário) com início 1 tem procedência no estado onde está localizada a 

recicladora, o número 2 indica a procedência de outros estados e o 3 indica a 

importação (QUADRO 23). 

 

Nfe CFOP Emitente CFOP Destinatário PF PJ NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

Danfe 5.949 Brafer Construções 1.949 Sete Ambiental x 72042900 Sucata de Eletronicos Kg 900,00 0,01R$   9,00R$       

Danfe 6.949 Cadence Eletrodomesticos 2.949 Sete Ambiental x 99999999 Sucata de Plastico Unid 1,00 1,00R$   1,00R$       

Danfe 6.949 Cadence Eletrodomesticos 2.949 Sete Ambiental x 99999999 Sucata de Plastico kg 2.000,00 0,00R$   1,00R$       

Danfe 5.501 Circuibras Ind. 1.501 Sete Ambiental x 85340033 Sucatas de Placa Kg 3.063,00 0,20R$   612,60R$  

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 84306903 Televisor Sucata kg 270,00 0,15R$   40,50R$     

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 85098090 Eletronico Sucata kg 2.320,00 0,15R$   348,00R$  

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 84306903 Monitor CRt Sucata Kg 210,00 0,15R$   31,50R$     

Danfe 5.102 Instituto Pró-Cidadania 1.102 Sete Ambiental x 85098090 Eletronico Sucata Kg 3.300,00 0,15R$   495,00R$  

Danfe 1.501 Sete Ambental 1.501 Sebastian Ferreira x 71129900 Sucata de Placa Eletronica Kg 2.200,00 0,05R$   110,00R$  

Danfe 1.949 Sete Ambental 1.949 Pedro Alssufe x 71129900 Sucata de Eletronicos Kg 6,50 0,10R$   0,65R$       

 
QUADRO 23 – FORNECEDORES DE SUCATA ELETRÔNICA PESSOAS JURÍDICAS E 
PESSOAS FÍSICAS COM A UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA COMO 
INSTRUMENTO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE, COM ÊNFASE NO CFOP DO 
EMITENTE, CFOP DO DESTINATÁRIO 
FONTE: O autor (2015) 

                                            
19

 Danfe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. 
20

 RICMS/PR – Aprovado pelo Decreto n. 6.080 de 28/09/2012. Art. 547. O estabelecimento que 
adquirir em operações internas mercadorias arroladas no artigo anterior, de pessoas não inscritas 
no CAD/ICMS, deverá emitir nota fiscal, relativamente a cada aquisição. 
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Após o recebimento das notas fiscais e eletroeletrônicos, as notas fiscais 

são registradas em livros fiscais21. Os eletroeletrônicos são desmembrados, 

processados e vendidos. Os CFOP utilizados na comercialização correspondem à 

finalidade alcançada, como exportação – CFOP 6.502 –, vendas para empresas 

no estado – CFOP 5.102 – e vendas interestaduais – CFOP 6.102 (QUADRO 24). 

  

Modelo Nfe CFOP Natureza Destinatário PF PJ NCM Descrição Unid Qta Vlr unit Valor

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Sims Recycling x 71129900 Processors 200 series Kg 0,99 5,00R$     4,93R$             

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Sims Recycling X 71129900 Processors 200 series Kg 2,68 5,00R$     13,40R$           

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Sims Recycling X 71129900 Memory Gold Finger Kg 31,50 2,50R$     78,75R$           

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Sims Recycling X 71129900 Series 300 Circuit Boards Kg 13,64 6,00R$     81,84R$           

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Sims Recycling X 71129900 Processors 300 series Kg 2,64 30,00R$  79,20R$           

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Sims Recycling X 71129900 Silver Finger Memory Kg 2,75 2,00R$     5,50R$             

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Sims Recycling X 71129900 Series 200 Cicuit Boards Kg 331,50 1,00R$     331,50R$         

Série 1 Danfe 6.502 Exportação Machado Valduir x 71129900 Sucata Eletronica kg 50,00 1,60R$     80,00R$           

Série 1 Danfe 5.102 Venda no Estado Ester Reciclagem x 72042900 Sucata de Monitores Unid 20,00 25,00R$  500,00R$         

Série 1 Danfe 5.102 Venda no Estado Ester Reciclagem x 72042900 Sucata de HD Unid 39,00 18,00R$  702,00R$         

Série 1 Danfe 5.102 Venda no Estado Boing Comércio x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia Kg 2.560,00 0,40R$     1.024,00R$     

Série 1 Danfe 5.102 Venda no Estado Boing Comércio x 71129900 Sucata Metálica - Mista Solta Kg 7.870,00 0,25R$     1.967,50R$     

Série 1 Danfe 5.102 Venda no Estado Boing Comércio x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia kg 6.170,00 0,40R$     2.468,00R$     

Série 1 Danfe 5.102 Venda no Estado Visão Plastic x 71129900 Sucata Plastica Kg 100.000,00 0,001R$  100,00R$         

Série 1 Danfe 6.102 Venda - interestadual JACOMIJ DO BRASIL X 71129900 Sucata de Placa Eletronica kg 9.077,15 3,76R$     34.092,87R$   

Série 1 Danfe 6.102 Venda - interestadual Ussi Consultoria x 71129900 Placas 775 (sucata) Unid 12,00 12,00R$  144,00R$         

Série 1 Danfe 6.102 Venda - interestadual Ussi Consultoria x 71129900 Fontes (sucata) Unid 5,00 5,00R$     25,00R$           

Série 1 Danfe 6.012 Venda - interestadual Ussi Consultoria x 71129900 Caixa de som (Sucata) Unid 1,00 1,00R$     1,00R$             

 
QUADRO 24 – VENDAS COM DESTAQUE PARA NOTA FISCAL, CFOP E NCM PRATICADAS 
PELA SETE AMBIENTAL (RECICLADORA) 
FONTE: O autor (2015) 

 

Conforme artigos 18 e 54 do SINIEF s/n., de 15 de dezembro de 1970, a 

nota fiscal deverá ser emitida quando promover saídas de mercadorias, na 

transmissão da propriedade das mercadorias ou sempre que, no estabelecimento, 

entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente, novos ou usados, 

remetidos a qualquer título por particulares, produtores agropecuários ou pessoas 

físicas ou jurídicas não obrigados à emissão de documentos fiscais. 

 

Emitente Destinatário/remetente Dados do produto 

 Nome ou razão social 

 Endereço 

 Bairro ou distrito 

 Município 

 Unidade da Federação 

 Nome ou razão social 

 Endereço 

 Bairro ou distrito 

 Município 
– Unidade da Federação 

 Código adotado pelo 
estabelecimento para 
identificação do produto 

 

QUADRO 25 – APARATO PARCIAL DE INFORMAÇÕES CONSTITUINTES DA NOTA FISCAL, 

INFORMAÇÕES DOS EMITENTES, DESTINATÁRIO/REMENTE E DADOS DO PRODUTO 

continua 

                                            
21

 Convênio ICMS n. 57/95 – Cláusula primeira: A emissão por sistema eletrônico de 
processamento de dados dos documentos fiscais previstos no Convênio s/n., de 15 de dezembro 
de 1970, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF), 
e no Convênio SINIEF n. 06/89, de 21 de fevereiro de 1989, bem como a escrituração dos livros 
fiscais, a seguir enumerados, far-se-ão de acordo com as disposições deste convênio: I – Registro 
de entradas; II – Registro de saídas; III – Registro de controle da produção e do estoque; IV – 
Registro de inventário; e V – Registro de apuração do ICMS. 
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conclusão 
Emitente Destinatário/remetente Dados do produto 

 Telefone e/ou fax 

 Código de 
Endereçamento Postal 

 Número de inscrição no 
Cadastro Geral de 
Contribuintes do 
Ministério da Fazenda 

 Natureza da operação de 
que decorrer a saída ou a 
entrada, tais como: 
venda, compra, 
transferência, devolução, 
importação, consignação, 
remessa (para fins de 
demonstração, de 
industrialização ou outra) 

 Código Fiscal de 
Operações e Prestações 
(CFOP) 

 

 Telefone e/ou fax 

 Código de Endereçamento Postal 

 Número de inscrição no Cadastro 
Geral de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda 

 Natureza da operação de que 
decorrer a saída ou a entrada, tais 
como: venda, compra, transferência, 
devolução, importação, 
consignação, remessa (para fins de 
demonstração, de industrialização 
ou outra) 

 Código Fiscal de Operações e 
Prestações (CFOP) 

 Número de inscrição estadual do 
substituto tributário na unidade da 
Federação em favor da qual é retido 
o imposto, quando for o caso 

 Número de inscrição estadual 

 Denominação “nota fiscal” 

 Indicação da operação, se de 
entrada ou de saída 

 Data de emissão da nota fiscal 

 Data da efetiva saída ou entrada da 
mercadoria no estabelecimento 

 Hora da efetiva saída da mercadoria 
do estabelecimento 

 Descrição dos produtos, 
compreendendo: nome, 
marca, tipo, modelo, 
série, espécie, qualidade 
e demais elementos que 
permitam sua perfeita 
identificação 

 Código estabelecido na 
Nomenclatura Comum 
do Mercosul/Sistema 
Harmonizado (NCM/SH), 
nas operações 
realizadas por 
estabelecimento 
industrial ou a ele 
equiparado, nos termos 
da legislação federal, e 
nas operações de 
comércio exterior 

 Código de Situação 
Tributária (CST) 

 Unidade de medida 
utilizada para a 
quantificação dos 
produtos 

 Quantidade dos produtos 

 Valor unitário dos 
produtos 

 Valor total dos produtos 
 

QUADRO 25 – APARATO PARCIAL DE INFORMAÇÕES CONSTITUINTES DA NOTA FISCAL, 
INFORMAÇÕES DOS EMITENTES, DESTINATÁRIO/REMETENTE E DADOS DO PRODUTO 
FONTE: Adaptado do art. 19, SINIEF s/n. de 15 de dezembro de 1970 

 

A preposição do instrumento nota fiscal como documento principal na 

transferência de posse do eletroeletrônico é sugerida conforme o QUADRO 26. 

 

Instrumento: Nota fiscal eletrônica 

 

Fundamentação: A nota fiscal tem como elemento principal a transação. Nesse momento há uma 
transferência de posse e de responsabilidade. 
 

Como: Na emissão da nota fiscal com identificação de todos os dados constitutivos. 
 

Quando: No momento em que o consumidor decidir entregar o produto em qualquer ponto 
reciclador.  
 

Benefícios: Transferência de posse, transferência de responsabilidade, benefício financeiro.  
 

Responsável: Secretaria da Fazenda Estadual. 

QUADRO 26 – NOTA FISCAL COMO INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE 
TITULARIDADE DO ELETROELETRÔNICO NO MOMENTO DO DESCARTE – ASPECTOS 
LEGAIS 
FONTE: O autor (2015) 
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A seguir, a indicação do CFOP como instrumento facilitador da logística. 

6.4.2 Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 

 

O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) visa aglutinar o fluxo 

material em grupos homogêneos. A codificação é estruturada de forma a separar 

as operações ocorridas dentro do estado, entre estados e com o exterior 

(QUADRO 27). Os CFOP estão padronizados em todo o território nacional. O ente 

federativo identifica o fluxo da origem e destino do próprio estado, outros estados 

ou do exterior. A Sete Ambiental tem a origem das sucatas eletroeletrônicas 

provenientes dos estados identificadas pelos CFOP 1.501, 1.949 e 1.102. A 

origem de outros estados ou interestaduais provém do CFOP 2.949. O estado do 

Paraná, mediante as informações fiscais resumidas e fornecidas à Secretaria da 

Fazenda Estadual, identifica as operações desses fluxos pelo cadastro dos 

emitentes e destinatários previamente estabelecidos. 

 

CONVÊNIO SINIEF S/N. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970. Art. 5º O 
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) e o Código de 
Situação Tributária (CST), constantes de anexos deste Convênio, serão 
interpretados de acordo com as Normas Explicativas, também apensas, 
e visam aglutinar em grupos homogêneos nos documentos e livros 
fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, as 
operações e prestações realizadas pelos contribuintes do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). 

 

Na relação do processo de identificar os fluxos de materiais advindos dos 

diversos atores do descarte de eletroeletrônicos (sucata eletroeletrônica), a Sete 

Ambiental, ao recepcionar em sua escrita fiscal as sucatas eletroeletrônicas, 

utiliza-se do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de entradas22. 

Assim, os códigos de recepção iniciando com o número 1 indicam a origem do 

eletroeletrônico interna no estado, e o número 2 indica a origem de outros estados 

(QUADRO 27). As vendas ou transferências realizadas pela Sete Ambiental 

iniciam pelo CFOP 5, indicando a saída da sucata eletroeletrônica para dentro do 

estado, o CFOP correspondente – 5.102 – indica “Venda de mercadoria adquirida 

                                            
22 

A escrituração fiscal consiste no conjunto de procedimentos e técnicas estabelecidos pela 
legislação tributária, relacionados com as atividades empresariais das entidades. A nota fiscal (NF) 
é o documento mais utilizado (ANDRADE, 2013). 
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ou recebida de terceiros”. O CFOP 6.102 indica a saída para outros estados e 

corresponde à “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. Quanto 

ao grupo 6.500 (Anexo X), corresponde a “Remessas para formação de lote com 

fim específico de exportação e eventuais devoluções de exportação”. A utilização 

do CFOP 6.502 pela Sete Ambiental corresponde à finalidade de “Venda de 

mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação”, 

remetida para empresa exportadora interestadual. Caso a exportação tivesse 

ocorrido de forma direta, o CFOP corresponderia ao grupo 7.000: “Saídas ou 

prestações de serviços para o exterior”, com a utilização do CFOP 7.102: “Venda 

de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. 

A atual sistemática do CFOP atende à identificação dos fluxos de 

matérias das empresas mercantis de forma genérica. Conforme QUADRO 27, a 

falta de padronização na identificação das sucatas eletrônicas (REEE) dificulta o 

levantamento de dados mais precisos. 

 

Nfe
CFOP 

Fornecedor

CFOP 

Recepção
Natureza Entrada Emitente PF PJ NCM Descrição

Danfe 1.501 Entrada para Exportação x Sete Ambental x 71129900 Sucata de Placa Eletronica

Danfe 5.949 1.949 Recebimento para processamento x Brafer Construções x 72042900 Sucata de Eletronicos

Danfe 5.501 1.501 Entrada para Exportação x Circuibras Ind. x 85340033 Sucatas de Placa

Danfe 1.949 1.949 Recebimento para processamento x Sete Ambental x 71129900 Sucata de Eletronicos

Danfe 6.949 2.949 Recebimento para processamento x Cadence Eletrodomesticos x 99999999 Sucata de Plastico

Danfe 6.949 2.949 Recebimento para processamento x Cadence Eletrodomesticos x 99999999 Sucata de Plastico

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 84306903 Televisor Sucata

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 85098090 Eletronico Sucata

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 84306903 Monitor CRt Sucata

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 85098090 Eletronico Sucata

Nfe
CFOP 

Venda
Natureza Saida Emitente PF PJ NCM Descrição

Danfe 6.502 Exportação x Sete Ambental x 71129900 Processors 200 series

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Processors 200 series

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Memory Gold Finger

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Series 300 Circuit Boards

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Processors 300 series

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Silver Finger Memory

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 71129900 Series 200 Cicuit Boards

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 72042900 Sucata de Monitores

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 72042900 Sucata de HD

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 71129900 Sucata Metálica - Mista Solta

Danfe 6.502 Exportação x Sete Ambental x 71129900 Sucata Eletronica

Danfe 6.102 Venda - interestadual x Sete Ambental X 71129900 Sucata de Placa Eletronica

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 72044900 Sucata Metálica - Chaparia

Danfe 6.102 Venda - interestadual x Sete Ambental x 71129900 Placas 775 (sucata)

Danfe 6.102 Venda - interestadual x Sete Ambental x 71129900 Fontes (sucata)

Danfe 6.012 Venda - interestadual x Sete Ambental x 71129900 Caixa de som (Sucata)

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 71129900 Sucata Plastica

 
QUADRO 27 – RECEBIMENTO DE SUCATA ELETROELETRÔNICA PARA PROCESSAMENTO 
E REVENDA, CFOP ENTRADA E RECEPÇÃO; CFOP SAÍDA E VENDA; NCM ENTRADA E 
RECEPÇÃO; NCM SAÍDA E VENDA 
FONTE: O autor (2015) 

 

A inclusão do CFOP (QUADRO 28) para a recepção da sucata 

eletroeletrônica (REEE) identificará o fluxo material pelo estado. A proposição da 
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identificação específica para o descarte de eletroeletrônicos dará a unidade 

federada elementos estatísticos pela origem dos eletroeletrônicos e destino, 

fornecendo dados dos fluxos à gestão da sucata eletroeletrônica (REEE) com 

maior amplitude, dispensando a criação de outros mecanismos, em função da 

prática de mercancia. 

 

Operações/prestações Origem Inicia com Exemplo 

  

Do estado 1 1.101 

 Entrada eletroeletrônico para processamento 1.94X 

De outro estado 2 2.101 

 Entrada eletroeletrônico para processamento 2.94X 

Do exterior 3 3.101 

  Entrada eletroeletrônico para processamento 3.94X 

Operações/prestações Destino Inicia com Exemplo 

  

Para o estado 5 5.101 

 Saída eletroeletrônico para processamento 5.94X 

Para outro estado 6 6.101 

 Saída eletroeletrônico para processamento 6.94X 

Para o exterior 7 7.101 

 
Saída eletroeletrônico para processamento 7.94X 

QUADRO 28 – SUGESTÃO DE CFOP ESPECÍFICO PARA A LOGÍSTICA REVERSA DE 
ELETROELETRÔNICOS A SER IMPLEMENTADO, INDICANDO A ORIGEM E O DESTINO DOS 
FLUXOS MATERIAIS NA CONDIÇÃO DE DESCARTE 
FONTE: Adaptado de Andrade (2013) 

 

A seguir, aspectos legais para implementação do CFOP como mecanismo 

da logística reversa (QUADRO 29). 

 

Instrumento: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)  

 
Fundamentação: Identifica o fluxo de sucatas eletroeletrônicas, nas entradas e saídas dos 
estabelecimentos recicladores. 
 
Como: No momento do descarte do eletroeletrônico como sucata de eletroeletrônico (REEE) e no 
momento da venda como sucata eletroeletrônica. 
 
Quando: Na recepção e transferência da sucata eletroeletrônica (REEE). 
 
Benefícios: Criar informações macro de comercialização por unidades federadas na recepção e 
venda de sucatas eletroeletrônicas (REEE). 
 
Responsável: Secretaria da Fazenda Estadual. 

QUADRO 29 – INCLUSÃO DO CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (CFOP) 
ESPECÍFICO PARA ELETROELETRÔNICOS ENCAMINHADOS PARA PROCESSAMENTO NA 
CONDIÇÃO DE DESCARTE (REEE) – ASPECTOS LEGAIS 
FONTE: O autor (2015) 
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A seguir, a indicação da NCM como um mecanismo da logística reversa 

na recepção e venda de sucata eletroeletrônica (REEE). 

 

 

6.4.3 Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

 

Na recepção das sucatas, as NCM fornecidas nas notas fiscais 

provenientes dos atores do descarte não tiveram homogeneidade nas 

nomenclaturas (QUADRO 30), com nomeações de NCM com nítida inconsistência 

referente à sucata eletroeletrônica descrita. Relacionadas às vendas realizadas 

pela recicladora, foram utilizadas duas NCM originadas dos capítulos 71 e 72. O 

capítulo 71 da TIPI corresponde a: “Pérolas naturais ou cultivadas, pedras 

preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados 

ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas”. 

O capítulo 72 corresponde a “Metais comuns e suas obras, ferro fundido, 

ferro e aço”. Os capítulos e posições 7112 e 7204 (QUADRO 30) correspondem a 

diversos tipos de sucatas, contendo a descrição conforme o nome comum dado à 

sucata eletroeletrônica pela recicladora, inexistindo um padrão. 



106 

 

CFOP 

Recepção
NCM Descrição Descrição TIPI do Capitulo e Posição da NCM correspondente aos 04 (quatros primeiros digitos).

1501 71129900 Sucata de Placa Eletronica

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e 

resíduos que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de 

metais preciosos.

1.949 72042900 Sucata de Eletronicos Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes.

1.501 85340033 Sucatas de Placa Circuitos impressos.

1949 71129900 Sucata de Eletronicos

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e 

resíduos que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de 

metais preciosos.

2.949 99999999 Sucata de Plastico sem descrição

2.949 99999999 Sucata de Plastico sem descrição

1102 84306903 Televisor Sucata
Outras máquinas e aparelhos de terraplenagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, de 

minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves.

1102 85098090 Eletronico Sucata Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os aspiradores da posição 85.08.

1102 84306903 Monitor CRt Sucata
Outras máquinas e aparelhos de terraplenagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, de 

minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves.

1.102 85098090 Eletronico Sucata Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os aspiradores da posição 85.08.

CFOP 

Venda
NCM Descrição Descrição TIPI do Capitulo e Posição da NCM correspondente aos 04 (quatros primeiros digitos).

6502 71129900 Processors 200 series

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e 

resíduos que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de 

metais preciosos.

6.502 71129900 Processors 200 series idem

6.502 71129900 Memory Gold Finger idem

6.502 71129900 Series 300 Circuit Boards idem

6.502 71129900 Processors 300 series idem

6.502 71129900 Silver Finger Memory idem

6.502 71129900 Series 200 Cicuit Boards idem

5102 72042900 Sucata de Monitores Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes.

5.102 72042900 Sucata de HD idem

5.102 72044900 Sucata Metálica - Chaparia idem

5102 71129900 Sucata Metálica - Mista Solta

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e 

resíduos que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de 

metais preciosos.

6.502 71129900 Sucata Eletronica idem

6.102 71129900 Sucata de Placa Eletronica idem

5.102 72044900 Sucata Metálica - Chaparia Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes.

6102 71129900 Placas 775 (sucata)

Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e 

resíduos que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de 

metais preciosos.

6.102 71129900 Fontes (sucata) idem

6.012 71129900 Caixa de som (Sucata) idem

5.102 71129900 Sucata Plastica idem

 
QUADRO 30 – DESCRIÇÃO DAS NCM IDENTIFICADAS NA RECICLADORA, PROVENIENTES 
DOS FORNECEDORES NA RECEPÇÃO E NA VENDA DE SUCATAS ELETROELETRÔNICAS 
(REEE) REALIZADAS PELA RECICLADORA 
FONTE: O autor (2015) 

 

A seção XV da TIPI (Decreto n. 7.660/2011) corresponde aos “metais 

comuns e suas obras”, subordinados a essa seção estão os capítulos 72 a 83. O 

capítulo 77 está reservado para futura utilização, “Reservado para uma eventual 

utilização futura no Sistema Harmonizado”. A proposição da utilização desse 

capítulo harmoniza a logística reversa de eletroeletrônicos com a criação de NCM 

correspondente a cada linha de descarte, origina-se a identidade fiscal da 

logística reversa eletroeletrônica, diminuindo possibilidades de distorções na 

identificação da NCM correspondente. A proposição (FIGURA 9) de inclusão da 

NCM (capítulo e posição) para as linhas branca (7701), marrom (7702), azul 

(7703) e verde (7704) trará uma identidade para o eletroeletrônico na condição de 

descarte. A identificação por linha de produto por meio de NCM direcionada 

caberia na recepção, e a posteriori a criação de uma NCM (7705) específica para 

venda ou destinos variados de resíduo eletroeletrônico (FIGURA 9), sintetizando o 

comércio das recicladoras em comércio de resíduo eletroeletrônico (REEE). 
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FIGURA 9 – PROPOSIÇÃO NCM ESPECÍFICA PARA CADA LINHA DE ELETROELETRÔNICO E 
NCM ESPECÍFICA PARA A COMERCIALIZAÇÃO PELAS RECICLADORAS 
FONTE: O autor (2015) 

 

A criação da NCM a ser utilizada no descarte pelos seus atores, 

acompanhada da NF-e, fornecerá dados compostos e imediatos dos 

eletroeletrônicos encaminhados para as recicladoras. Ao processar as diversas 

linhas de eletroeletrônicos transformando em REEE, a comercialização desse 

resíduo receberá uma única NCM. Esse sistema aprimorará a coleta e a análise das 

estatísticas das linhas dos eletroeletrônicos descartados. No pós-processamento, o 

retorno ao mercado interno e externo como matéria-prima, ou destinos variados.  

A seguir, no QUADRO 31, a indicação dos aspectos legais na proposição de 

diversas NCM para a recepção das linhas de eletroeletrônicos na recicladora e uma 

NCM pós-processamento para identificar as vendas. 

 

Instrumento: Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 
 

Fundamentação: Identificar o resíduo em cada linha na confecção da nota fiscal.  
 

Como: No destino ou origem utiliza-se a NCM equivalente à linha de eletroeletrônico. Na 
sequência, utiliza-se uma nova nomenclatura NCM (específica) única para posterior venda do 
REEE, tratando como resíduo eletroeletrônico. 
 

Quando: Na aquisição/recebimento do eletroeletrônico em condição de descarte (REEE) e na 
venda do resíduo eletroeletrônico (REEE). 
 

Benefícios: Criar informações macro, aquisição/recebimento de eletroeletrônicos por linha de 
descarte e comercialização do REEE. 
 

Responsável: Secretaria da Fazenda Nacional. 

QUADRO 31 – INCLUSÃO DA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) ESPECÍFICA 
PARA CADA LINHA DE ELETROELETRÔNICOS – ASPECTOS LEGAIS 
FONTE: O autor (2015) 
 

A seguir, plano de aplicação da proposta. 

6.5 PLANO DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA E RESULTADO PREVISTO 
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O plano de aplicação da proposta gerada neste estudo passa por 

alterações na legislação tributária pertinentes ao PIS e à COFINS, implementos 

na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e no Código Fiscal de Operações e 

Prestações (CFOP). O relacionamento entre os atores do descarte e a 

recicladora, com o uso da nota fiscal para a transferência de responsabilidade e 

posse, condiciona a recicladora a ser pessoa jurídica (FIGURA 10).  

 

 
FIGURA 10 – CENÁRIO DA APLICAÇÃO DA NCM, CFOP E PROPOSIÇÃO DE ISENÇÃO DE 
PIS E COFINS, PERMEADO COM O USO DA NOTA FISCAL 
FONTE: O autor (2015) 

 

Considerando a implantação do CFOP e da NCM nas operações de 

recepção e venda da recicladora Sete Ambiental, teríamos materializadas as 

informações conforme QUADRO 32. A recicladora, ao recepcionar os 

eletroeletrônicos, informa o CFOP condizente à personalidade jurídica dos atores 

dos descartes. As operações de fluxo interno no estado utilizarão o CFOP 1.94X, 

para operações interestaduais usaríamos CFOP 2.94X e, na hipótese de 

importação, usaríamos o CFOP 3.94X. A NCM atribuída corresponderá à linha do 

eletroeletrônico. Para a linha verde, a NCM a ser utilizada será 7704.XXX, linha 

azul 7703.XXX, linha marrom 7702.XXX e linha branca 7701.XXX. Um ator 

poderá descartar mais de uma linha em uma única nota fiscal, descrevendo a 

NCM correspondente a cada objeto de descarte. A descrição da NCM ficará a 

critério do ator, uma vez que a identidade do eletroeletrônico (descartado) é pela 

NCM atribuída à linha. Os fluxos registrados pelas entradas e saídas do 

estabelecimento reciclador, acompanhados de notas fiscais, alimentam os entes 
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federativos com informações precisas e instantâneas quanto às quantidades 

enviadas por linha ao processamento e quanto às quantidades vendidas em 

forma de resíduo eletroeletrônico.  

As vendas realizadas pela recicladora com a utilização da NCM 

7705.XXXX, indicando a saída de resíduo eletroeletrônico, estariam isentas de 

PIS e COFINS. A isenção proposta transcende a opção tributária, alcançando as 

empresas recicladoras optantes pelo Simples Nacional, empresas recicladoras 

optantes pela sistemática do Lucro Presumido ou Lucro Real. No mesmo quadro 

de benefícios fiscais e de controles estariam os recicladores-fornecedores, como, 

por exemplo, usina de reciclagem vinculada aos municípios (QUADRO 32) da 

Sete Ambiental no fornecimento do REEE com atributos mercantis, identificados 

pelo uso dos CFOP 5.102 ou 6.102. Esses atores do descarte, em momentos 

anteriores, recepcionaram o eletroeletrônico aplicando o processamento de 

reciclagem, seguido da venda já em forma de resíduo. 

 

Nfe
CFOP 

Fornecedor

CFOP 

Recepção
Natureza Entrada Emitente PF PJ NCM Descrição

Danfe - 1.94X Entrada Eletroeletrônico para processamento x Sete Ambental x 7704.XXXX Linha Verde 

Danfe 5.94X 1.94X Entrada Eletroeletrônico para processamento x Ator linha Azul x 7703.XXXX Linha Azul 

Danfe 5.501 1.501 Entrada para Exportação x Circuibras Ind. x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe - 1.94X Entrada Eletroeletrônico para processamento x Sete Ambental x 7702.XXXX Linha Marrom 

Danfe 6.94X 2.94X Entrada Eletroeletrônico para processamento x Ator linha Branca x 7701.XXXX Linha Branca 

Danfe 6.94X 2.94X Entrada Eletroeletrônico para processamento x Ator linha Azul x 7703.XXXX Linha Azul

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 1.102 Compra para revenda x Instituto Pró-Cidadania x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Nfe
CFOP 

Venda
Natureza Saida Emitente PF PJ NCM Descrição

Danfe 6.502 Exportação x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.502 Exportação X Sete Ambental X 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.502 Exportação x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.102 Venda - interestadual x Sete Ambental X 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.102 Venda - interestadual x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.102 Venda - interestadual x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 6.012 Venda - interestadual x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

Danfe 5.102 Venda dentro do Estado x Sete Ambental x 7705.XXXX Resíduo eletroeletrônico

 
QUADRO 32 – RECEPÇÃO (ENTRADA) DE ELETROELETRÔNICOS PELOS DIVERSOS 
ATORES E COMERCIALIZAÇÃO (VENDA) PELA RECICLADORA COM CFOP E NCM A PARTIR 
DA PROPOSIÇÃO OPERACIONALIZADA 
FONTE: O autor (2015) 

 

Com as proposições da nota fiscal, o CFOP e a NCM implantados e 

regulamentados, mecaniza-se a logística reversa de eletroeletrônicos, tornando-a 

exequível. Isso pode ser replicado a outros setores preconizados pela lei. 
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Instrumentos Fundamentação Como Quando Benefícios Responsável 

Isenções 
fiscais de PIS 
e COFINS 

Nas vendas do 
REEE realizadas 
pelas 
recicladoras, 
antes 
recepcionados 
por nota fiscal 
das mais diversas 
fontes do pré-
consumo, pós-
venda e pós-
consumo. 

Pela nota fiscal de 
saída com NCM 
específica de 
resíduos 
eletroeletrônicos (a 
ser criada na TIPI), 
em atendimento à 
logística reversa de 
eletroeletrônicos. 

Na escrita fiscal 
da recicladora. 

Isenções tributárias 
pela recepção, 
processamento e 
venda de REEE. 

Secretaria da 
Fazenda 
Nacional. 

Nota fiscal 
eletrônica 

A nota fiscal tem 
como elemento 
principal a 
transação. Nesse 
momento há uma 
transferência de 
posse e de 
responsabilidade. 

Na emissão da nota 
fiscal com 
identificação de 
todos os dados 
constitutivos. 

No momento em 
que o consumidor 
decidir entregar o 
produto em 
qualquer ponto 
reciclador. 

Transferência de 
posse, transferência 
de responsabilidade, 
benefício financeiro. 

Secretaria da 
Fazenda 
Estadual. 

Código Fiscal 
de Operações 
e Prestações 
(CFOP) 

Identifica o fluxo 
de sucatas 
eletroeletrônicas, 
nas entradas e 
saídas dos 
estabelecimentos 
recicladores. 
 

No momento do 
descarte do 
eletroeletrônico 
como sucata de 
eletroeletrônico 
(REEE) e no 
momento da venda 
como sucata 
eletroeletrônica. 

Na recepção e 
transferência da 
sucata 
eletroeletrônica 
(REEE). 

Criar informações 
macro de 
comercialização por 
unidades federadas 
na recepção e 
venda de sucatas 
eletroeletrônicas 
(REEE). 

Secretaria da 
Fazenda 
Estadual. 

Nomenclatura 
Comum do 
Mercosul 
(NCM) 

Identificar o 
resíduo em cada 
linha na 
confecção da 
nota fiscal. 

No destino ou 
origem utiliza-se a 
NCM equivalente à 
linha de 
eletroeletrônico. Na 
sequência, utiliza-se 
uma nova 
nomenclatura NCM 
(específica) única 
para posterior venda 
do REEE, tratando 
como resíduo 

Na aquisição / 
recebimento do 
eletroeletrônico 
em condição de 
descarte (REEE) e 
na venda do 
resíduo. 

Criar informações 
macro, aquisição / 
recebimento de 
eletroeletrônicos por 
linha de descarte e 
comercialização do 
REEE. 

Secretaria da 
Fazenda 
Nacional. 

QUADRO 33 – RESUMO DAS PROPOSIÇÕES NOS MECANISMOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS 
FONTE: O autor (2015) 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

A gama de eletroeletrônicos em estado estacionário presente nas 

residências e empresas poderá ser religada ao processo produtivo, utilizando-se 

dos mecanismos fiscais já instituídos, como a nota fiscal, o CFOP e a NCM. A 

atribuição da nota fiscal como documento de transferência de posse identifica o 

destino do eletroeletrônico, configura processo mercantil transacional e possui 

todos os elementos que permitem a identificação minuciosa dos atores e dos 

objetos inservíveis descartados.  

A adição de um CFOP específico para a logística reversa de 

eletroeletrônicos permitirá aos entes federados a identificação dos fluxos de 

eletroeletrônicos inservíveis transacionados nos entes federativos (estados), entre 

estados e exterior, equiparando-se aos controles das mercadorias transacionadas 

no processo da produção ao consumo. Os grupos genéricos, como linhas branca, 

marrom, azul e verde, necessitam de identificação por meio da NCM, a fim de 

proporcionar identidade para cada linha de eletroeletrônico na condição de 

inservíveis, com isso, o processo reverso de eletroeletrônicos adquire status 

próprio de mercancia apta à transação comercial. 

A partir da recicladora, as linhas de eletroeletrônicos passam pelo 

processo de desmanche, tornando-se definitivamente REEE, no sentido real de 

sua definição, sendo necessária a implementação de uma NCM específica, com a 

finalidade da quantificação e volume comercializado, alimentando banco de dados 

de recepção e processamento, possibilitando aos municípios, aos estados e à 

União mensurar informações para fins de aplicação de políticas públicas 

direcionadas.  

A proposição de isenção para o PIS e a COFINS proporcionará o 

fortalecimento financeiro das recicladoras, com maior operacionalidade, contribui 

para que sucatas eletroeletrônicas não fiquem depositadas em casas, escritórios 

e armazéns e sejam misturadas com resíduos domésticos e, por fim, descartados 

em aterros sanitários. O fortalecimento das atividades de reciclagem 

eletroeletrônica, indiretamente, diminui a possibilidade de contaminações de rios, 

lençóis freáticos e a saúde da população, dada a vasta gama de elementos 
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químicos contidos em sua composição, incorrendo em menores gastos públicos 

na manutenção de aterros e saúde. No caso em estudo, o valor atribuído ao PIS e 

à COFINS anual alcançaria R$ 7.740,00 de renúncia fiscal por parte da União, 

valor inexpressivo, dada a importância operacional da recicladora em uma 

sociedade com características consumistas, em média são 80 toneladas de REEE 

processadas ao mês, evitadas à destinação inadequada, mas que apresentou um 

nítido valor de riqueza.  

A validação da proposta realizada por meio do estudo de caso mostrou-se 

satisfatória. E, se devidamente regulamentada, pode ser replicada a outros 

segmentos preconizados pela Lei da PNRS. O modelo proposto aplica-se também 

a cooperativas e associações formais, com atributos mercantis. Outro alcance da 

proposição é possibilitar que conglomerados comerciais possam utilizar esse 

mecanismo para recepcionar eletroeletrônicos como ponto de descarte, sendo 

acompanhados pelos entes federativos em tempo real, por intermédio da emissão 

de notas fiscais eletrônicas. 

Cabe, ao final deste trabalho, a recomendação de se buscar entender as 

razões que tornam peculiar a Política Nacional de Resíduos Sólidos em um 

aspecto específico – o do compartilhamento das responsabilidades e, além disso, 

quais as possíveis consequências dessa peculiaridade, a longo prazo. Até que 

ponto esse compartilhamento de responsabilidades não poderá diluir as próprias 

responsabilidades envolvidas, chegando a comprometer os mecanismos de 

fiscalização, e estimular a impunidade diante da lei? Uma pesquisa dessa 

natureza provavelmente implicaria análises de natureza cultural, sociológica e 

comportamental, além de jurídica – análises essas que estão além do escopo 

delimitado no presente trabalho. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO SETE AMBIENTAL 1 

 
COLETA DE DADOS 

SETE AMBIENTAL LTDA 
Curitiba - PR 

 

Nome do responsável pelas informações: _____________________________. 

E-mail: __________________________________ / Tel.: ___________________. 

Cargo: ___________________________________.    _______ / _______ / 2015. 

______________________________________ 
Assinatura 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 

1. Quais são as origens dos eletroeletrônicos? 

a) (     ) Abandonado  

b) (     ) Pessoa Física uso doméstico 

c) (     ) Pessoa Jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

1.1 Observações relevantes relacionadas no momento do descarte.  

 

2. Os eletroeletrônicos da LINHA BRANCA: refrigeradores e congeladores, 

fogões, lavadoras de roupas e louças, secadoras, condicionadores de ar. Quais 

suas origens? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa Física  
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c) (      ) Pessoa Jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

2.1. Qual dos eletroeletrônicos da LINHA BRANCA representa maior 

quantidade de descarte? 

a) (     ) Refrigeradores e congeladores 

b) (     ) Fogões 

c) (     ) Lavadoras de roupas e louças 

d) (     ) Secadoras 

e) (     ) Condicionadores de ar 

 

2.2. Dos eletroeletrônicos LINHA BRANCA objeto de descarte, de cada 100 

unidades quantos são? 

a) (      ) Refrigeradores e congeladores  

b) (      ) Fogões 

c) (      ) Lavadoras de roupas e louças 

d) (      ) Secadoras 

e) (      ) Condicionadores de ar 

 

2.3. Dos eletroeletrônicos LINHA BRANCA objeto de descarte, de cada 100 

unidades quantos são? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa Física uso doméstico 

c) (      ) Pessoa Jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio                    

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 
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g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

3. Os eletroeletrônicos LINHA MARROM: monitores e televisores de tubo 

plasma, LCD e LED, aparelhos de DVD e VHS, equipamentos de áudio, 

filmadoras. Quais suas origens? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa Física  

c) (      ) Pessoa Jurídica consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

3.1. Qual dos eletroeletrônicos LINHA MARROM representa maior 

quantidade de descarte?  

a) (     ) Monitores e televisores de tubo plasma, LCD e LED 

b) (     ) Aparelhos de DVD e VHS 

c) (     ) Equipamentos de áudio 

d) (     ) Filmadoras 

 

3.2. Dos eletroeletrônicos LINHA MARROM objeto de descarte, de cada 100 

unidades quantos são? 

a) (     ) Monitores e televisores de tubo plasma, LCD e LED 

b) (     ) Aparelhos de DVD e VHS 

c) (     ) Equipamentos de áudio 

d) (     ) Filmadoras 

 

3.3. Dos eletroeletrônicos LINHA MARROM objeto de descarte, de cada 100 

unidades quantos são? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa Física uso doméstico 
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c) (      ) Pessoa Jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

4. Os eletroeletrônicos LINHA AZUL: batedeiras, liquidificadores, ferros 

elétricos, furadeiras, secadores de cabelo, espremedores de frutas, aspiradores 

de pó, cafeteiras. Quais suas origens? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa Física  

c) (      ) Pessoa Jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

4.1. Qual dos eletroeletrônicos LINHA AZUL representa maior quantidade de 

descarte? 

a) (     ) Batedeiras 

b) (     ) Liquidificadores 

c) (     ) Ferros elétricos 

d) (     ) Furadeiras 

e) (     ) Secadores de cabelo 

f) (     ) Espremedores de frutas 

g) (     ) Aspiradores de pó 

h) (     ) Cafeteiras 

 

4.2. Dos eletroeletrônicos LINHA AZUL objeto de descarte, de cada 100 

unidades, quantos são? 

a) (     ) Batedeiras 
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b) (     ) Liquidificadores 

c) (     ) Ferros elétricos 

d) (     ) Furadeiras 

e) (     ) Secadores de cabelo 

f) (     ) Espremedores de frutas 

g) (     ) Aspiradores de pó 

h) (     ) Cafeteiras 

 

4.3. Dos eletroeletrônicos LINHA AZUL objeto de descarte, de cada 100 

unidades, quantos são? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa física uso doméstico 

c) (      ) Pessoa jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

5. Os eletroeletrônicos LINHA VERDE: computadores desktops e laptops, 

acessórios de informática, tablets e telefones celulares. Quais suas origens? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa Física  

c) (     ) Pessoa Jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

5.1. Qual dos eletroeletrônicos LINHA VERDE representa maior quantidade 

de descarte? 
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a) (     ) Computadores desktops e laptops 

b) (     ) Acessórios de informática 

c) (     ) Tablets 

d) (     ) Telefones celulares 

 

5.2. Dos eletroeletrônicos LINHA VERDE objeto de descarte, de cada 100 

unidades quantos são? 

a) (     ) Computadores desktops e laptops 

b) (     ) Acessórios de informática 

c) (     ) Tablets 

d) (     ) Telefones celulares 

 

5.3. Dos eletroeletrônicos LINHA VERDE objeto de descarte, de cada 100 

unidades quantos são? 

a) (      ) Abandonado  

b) (      ) Pessoa Física uso doméstico 

c) (      ) Pessoa Jurídica  consumidora de eletroeletrônicos (indústria e comércio 

geral, prestador de serviços, atacadista) 

d) (      ) Pessoa jurídica (importador e indústria de eletroeletrônicos) 

e) (      ) Condomínio residencial    

f) (      ) Condomínio industrial 

g) (      ) Outras:_________________________________________________. 

 

6. Quais são os documentos emitidos no momento do descarte ao portador 

do eletroeletrônico? 

(     ) Nota fiscal    (  ) Entrada   (   ) saída       Modelo de nota fiscal:  ____  

(     ) Declaração 

(     ) Recibo 

(     ) Outros:  _______________________________________________  

(     ) Nota fiscal emitida pelo próprio portador quando pessoa jurídica 

(     ) Nenhum 
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7. Quais os dados do portador do eletroeletrônico são retidos no momento 

do descarte? 

(     ) Nome:  _____________________________________________  

(     ) CNPJ / CPF:  ________________________________________  

(     ) Inscrição Estadual (Pessoa Jurídica):  ____________________  

(     ) Endereço:  __________________________________________  

(     ) Bairro:  _____________________________________________  

(    ) Cidade:  ____________________________________________  

(     ) UF:  _______________________________________________  

(     ) Outros:  ____________________________________________  

(     ) Sem informação dos dados. 

 

8. Quais os dados do eletroeletrônico são coletados no momento do 

descarte? 

(     ) Marca: ________________________________________________  

(     ) Modelo:  _______________________________________________  

(     ) Peso: _________________________________________________  

(     ) Valor: _________________________________________________  

(     ) Outras: ________________________________________________  

 

9. Quais os meios de transportes são utilizados no recolhimento do 

eletroeletrônico? 

(    ) Transporte público 

(    ) Moto 

(    ) Veículo apropriado 

(    ) Entregue voluntariamente no ponto de coleta 

(    ) Outros:  ________________________________________________ . 

 

10. Quais os custos diretos com recolhimento do eletroeletrônico? 

(    ) Estacionamento R$ ______________________________________  

(    ) Pedágios R$ ____________________________________________  
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(    ) Cartão Estar R$ _________________________________________  

(    ) Combustível R$ _________________________________________  

(    ) Outras despesas R$ ______________________________________  

(    ) Não há custos. 

 

11. Quais os destinos dos eletroeletrônicos? 

(    ) Mercado de bens de segunda mão  __________________________ . 

(    ) Mercado de componentes (peças usadas) _____________________ . 

(    ) Rejeitos  _______________________________________________ . 

(    ) Segregado – linha de desmanche (eletroeletrônico será desmontado e 
vendido por tipo de material) ___________________________________ . 

 

 

12. Na recepção do eletroeletrônico, existe alguma classificação por 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)? 

R.  _________________________________________________________ . 

 

13. Após o descarte e armazenamento do eletroeletrônico, qual o valor 

médio de venda é realizado com cada eletroeletrônico das diferentes linhas? 

LINHA BRANCA VALORES ESTIMADOS DE VENDA 

Refrigeradores e congeladores  

Fogões  

Lavadoras de roupas e louças  

Secadoras  

Condicionadores de ar  

 

LINHA MARROM VALORES ESTIMADOS DE VENDA 

Monitores e televisores de tubo plasma, 

LCD e LED 

 

 

Aparelhos de DVD e VHS 

 

 

Equipamentos de áudio  
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Filmadoras 

 

 

 

LINHA AZUL VALORES ESTIMADOS DE VENDA 

Batedeiras 

 

 

Liquidificadores 

 

 

Ferros elétricos 

 

 

Furadeiras 

 

 

Secadores de cabelo 

 

 

Espremedores de frutas 

 

 

Aspiradores de pó 

 

 

Cafeteiras 

 

 

 

LINHA VERDE VALORES ESTIMADOS DE VENDA 

Computadores desktops  

Laptops  

Acessórios de informática 

 

 

Tablets 

 

 

Telefones celulares 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO SETE AMBIENTAL 2 

 
 

COLETA DE DADOS 
SETE AMBIENTAL LTDA 

Curitiba - PR 
 

Nome do responsável pelas informações: _____________________________. 

E-mail: _____________________________ / Tel.: _______________________. 

Cargo: ___________________________________.    _______ / _______ / 2015. 

______________________________________ 
Assinatura 

 

QUESTIONÁRIO 

1. Como é o trabalho na SETE AMBIENTAL? 

2. Quantos funcionários estão envolvidos no trabalho e no dia a dia? (Diretos 

e indiretos) 

3. Como é uma recicladora na prática? 

4. Qual a estrutura da SETE AMBIENTAL (coleta, separação e destinação)? 

5. Nessa estrutura tem equipamento para fazer a separação? Quais? 

6. No caso de resíduo considerado perigoso, qual o destino? (Próprio ou de 

terceiros) 

7. Quais os serviços oferecidos e qual a região de abrangência (atuação)? 

8. Quais as linhas mais comuns recebidas? 

9. Qual o total em toneladas recicladas por mês? 
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10.  Possuem postos de coleta? Se sim, como funciona? Onde estão 

localizados? 

11.  Quais os impactos diretos evitados na natureza dos materiais coletados? 

12.  No nosso país, avançou nesse sentido?  

13.  O que você tem a dizer sobre os países desenvolvidos e como funciona? 

14.  A legislação é adequada? 

15.  O poder público está no caminho certo? Qual sugestão? 

16.  Como fazer para descartar? 

17.  Tempo de atuação? 

18.  Quais os serviços oferecidos? 

19.  A questão do acúmulo de eletroeletrônicos está ligada ao consumo? 

20.  Como vocês veem este mercado, do descarte no pós-consumo? 

21.  Como alinhar a redução do consumo sem afetar a indústria? 

22.  Os produtos estão mais perecíveis? Qual a visão? 

23.  Como é divulgada a SETE AMBIENTAL? 

24.  Como é visto o trabalho de reciclagem de eletroeletrônicos? 

25.  A reciclagem de eletroeletrônico é sustentável? 

26.  Qual a forma de tributação da SETE AMBIENTAL? 
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27.  Se Simples Nacional – qual o anexo utilizado e faixa de tributação? 

28.  Qual a personalidade jurídica?  

29.  Possuem algum tipo de benefício tributário como incentivo na reciclagem? 

Se sim, de quem? 

30. Quais são os clientes da SETE AMBIENTAL? (Municipais, estaduais, 

outros Estados e exterior)? 

31.  Qual CNPJ e CNAEs utilizados? 



132 

 

 
ANEXOS 

 

 

ANEXO I – CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (CFOP) 

 

NOTA - O CFOP será interpretado de acordo com as 
Notas Explicativas, e visam aglutinar em grupos 
homogêneos nos documentos e livros fiscais, nas 
guias de informação e em todas as análises de dados, 
as operações e prestações realizadas pelos 
contribuintes do imposto. 

DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E BENS E DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

1.000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 

estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da 

Federação do destinatário. 

  

1.100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

1.101 Compra para industrialização 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização. Também serão classificadas neste código 

as entradas de mercadorias em estabelecimento industrial de cooperativa 

recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. 

1.102 Compra para comercialização 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas. Também serão classificadas neste código as entradas de 

mercadorias em estabelecimento comercial de cooperativa recebidas de 

seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. 

1.111 Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente 

em consignação industrial 

Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias a serem 

utilizadas em processo de industrialização, recebidas anteriormente a título 

de consignação industrial. 

1.113 Compra para comercialização de mercadoria recebida anteriormente 
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em consignação mercantil 

Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias recebidas 

anteriormente a título de consignação mercantil. 

1.116 Compra para industrialização originada de encomenda para 

recebimento futuro 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, quando da entrada real da mercadoria, 

cuja aquisição tenha sido classificada no código “1.922 - Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para 

recebimento futuro”. 

1.117 Compra para comercialização originada de encomenda para 

recebimento futuro 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas, quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição 

tenha sido classificada no código “1.922 - Lançamento efetuado a título de 

simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro”. 

1.118 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente 

originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em 

venda à ordem 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias já 

comercializadas, que, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente 

originário, sejam entregues pelo vendedor remetente diretamente ao 

destinatário, em operação de venda à ordem, cuja venda seja classificada, 

pelo adquirente originário, no código “5.120 - Venda de mercadoria 

adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor 

remetente, em venda à ordem”. 

1.120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do 

vendedor remetente 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, em vendas à ordem, já recebidas do 

vendedor remetente, por ordem do adquirente originário. 

1.121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do 

vendedor remetente 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas, em vendas à ordem, já recebidas do vendedor remetente 
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por ordem do adquirente originário. 

1.122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo 

fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento 

adquirente 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, remetidas pelo fornecedor para o 

industrializador sem que a mercadoria tenha transitado pelo 

estabelecimento do adquirente. 

1.124 Industrialização efetuada por outra empresa 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas 

por terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados 

e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no 

processo industrial. Quando a industrialização efetuada se referir a bens do 

ativo imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do 

estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos 

códigos “1.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado” ou “1.556 - 

Compra de material para uso ou consumo”. 

1.125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria 

remetida para utilização no processo de industrialização não transitou 

pelo estabelecimento adquirente da mercadoria 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas 

por outras empresas, em que as mercadorias remetidas para utilização no 

processo de industrialização não transitaram pelo estabelecimento do 

adquirente das mercadorias, compreendendo os valores referentes aos 

serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador 

empregadas no processo industrial. Quando a industrialização efetuada se 

referir a bens do ativo imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo 

do estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos 

códigos “1.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado” ou “1.556 - 

Compra de material para uso ou consumo”. 

1.126 Compra para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas 

nas prestações de serviços. 

  

1.150 TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO 
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OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

1.151 Transferência para industrialização 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

utilizadas em processo de industrialização. 

1.152 Transferência para comercialização 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

comercializadas. 

1.153 Transferência de energia elétrica para distribuição 

Classificam-se neste código as entradas de energia elétrica recebida em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para 

distribuição. 

1.154 Transferência para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

utilizadas nas prestações de serviços. 

  

1.200 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE TERCEIROS 

OU ANULAÇÕES DE VALORES 

1.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido 

classificadas como “Venda de produção do estabelecimento”. 

1.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de 

industrialização no estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 

como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. 

1.203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à 

Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas foram classificadas no 

código “5.109 - Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona 
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Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 

1.204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 

destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas foram classificadas no 

código “5.110 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 

destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 

1.205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 

comunicação. 

1.206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 

transporte. 

1.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. 

1.208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em 

transferência 

Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados 

pelo estabelecimento, transferidos para outros estabelecimentos da mesma 

empresa. 

1.209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida 

em transferência 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, transferidas para outros estabelecimentos da 

mesma empresa. 

  

1.250 COMPRAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

1.251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em 

sistema de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas 

neste código as compras de energia elétrica por cooperativas para 
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distribuição aos seus cooperados. 

1.252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada no 

processo de industrialização. Também serão classificadas neste código as 

compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento industrial de 

cooperativa. 

1.253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 

compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

1.254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço 

de transporte 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento prestador de serviços de transporte. 

1.255 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço 

de comunicação 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

1.256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento de produtor rural. 

1.257 Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica para consumo 

por demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste 

subgrupo. 

  

1.300 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

1.301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

1.302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 
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utilizados por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste 

código as aquisições de serviços de comunicação utilizados por 

estabelecimento industrial de cooperativa. 

1.303 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento comercial. Também serão classificadas 

neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados por 

estabelecimento comercial de cooperativa. 

1.304 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 

prestador de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

1.305 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 

geradora ou de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia 

elétrica. 

 

1.306 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 

produtor rural 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento de produtor rural. 

  

1.350 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

1.351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

1.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste 

código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 

estabelecimento industrial de cooperativa. 

1.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial 
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Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento comercial. Também serão classificadas 

neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 

estabelecimento comercial de cooperativa. 

1.354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador 

de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

1.355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora 

ou de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia 

elétrica. 

1.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor 

rural 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento de produtor rural. 

  

1.400 ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

1.401  Compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, decorrentes de operações com 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Também serão 

classificadas neste código as compras por estabelecimento industrial de 

cooperativa de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

1.403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código 

as compras de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em 

estabelecimento comercial de cooperativa. 

1.406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de 
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substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo 

imobilizado do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas 

ao regime de substituição tributária. 

1.407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso 

ou consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas 

ao regime de substituição tributária. 

1.408  Transferência para industrialização em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de 

outro estabelecimento da mesma empresa, para serem industrializadas no 

estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária. 

1.409  Transferência para comercialização em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de 

outro estabelecimento da mesma empresa, para serem comercializadas, 

decorrentes de operações sujeitas ao regime de substituição tributária. 

1.410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação 

com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados e 

vendidos pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 

como “Venda de produção do estabelecimento em operação com produto 

sujeito ao regime de substituição tributária”. 

1.411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas tenham sido 

classificadas como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de 

terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária”. 

1.414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do 
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estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de 

substituição tributária 

Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, remetidos para vendas fora do 

estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com 

produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, e não 

comercializadas. 

1.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida 

para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros remetidas para vendas fora do 

estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e não 

comercializadas. 

  

1.450 SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 

1.451 Retorno de animal do estabelecimento produtor 

Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno de animais 

criados pelo produtor no sistema integrado. 

1.452 Retorno de insumo não utilizado na produção 

Classificam-se neste código o retorno de insumos não utilizados pelo 

produtor na criação de animais pelo sistema integrado. 

  

1.500 ENTRADAS DE MERCADORIAS REMETIDAS COM FIM ESPECÍFICO 

DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS DEVOLUÇÕES 

1.501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em 

estabelecimento de “trading company”, empresa comercial exportadora ou 

outro estabelecimento do remetente, com fim específico de exportação. 

1.503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim 

específico de exportação, de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados 

pelo estabelecimento, remetidos a “trading company”, a empresa comercial 
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exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico 

de exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5.501 - 

Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de 

exportação”. 

1.504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim 

específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros remetidas a “trading company”, a empresa comercial 

exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico 

de exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5.502 - 

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim 

específico de exportação”. 

  

1.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA 

USO OU CONSUMO 

1.551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo 

imobilizado do estabelecimento. 

1.552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as entradas de bens destinados ao ativo 

imobilizado recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma 

empresa. 

1.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 

imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5.551 - 

Venda de bem do ativo imobilizado”. 

1.554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do 

estabelecimento 

Classificam-se neste código as entradas por retorno de bens do ativo 

imobilizado remetidos para uso fora do estabelecimento, cujas saídas 

tenham sido classificadas no código “5.554 - Remessa de bem do ativo 

imobilizado para uso fora do estabelecimento”. 

1.555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no 

estabelecimento 



143 

 

Classificam-se neste código as entradas de bens do ativo imobilizado de 

terceiros, remetidos para uso no estabelecimento. 

1.556 Compra de material para uso ou consumo 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso 

ou consumo do estabelecimento. 

1.557 Transferência de material para uso ou consumo 

Classificam-se neste código as entradas de materiais para uso ou consumo 

recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa. 

  

1.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 

1.601 Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 

créditos de ICMS, recebidos por transferência de outras empresas. 

1.602 Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de outro 

estabelecimento da mesma empresa, para compensação de saldo 

devedor de ICMS 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 

transferência de saldos credores de ICMS recebidos de outros 

estabelecimentos da mesma empresa, destinados à compensação do saldo 

devedor do estabelecimento, inclusive no caso de apuração centralizada do 

imposto. 

1.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 

ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 

substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, ou, ainda, quando o 

ressarcimento for apropriado pelo próprio contribuinte substituído, nas 

hipóteses previstas na legislação aplicável. 

1.604  Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo 

imobilizado 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 

apropriação de crédito de bens do ativo imobilizado. 

 

  

1.605  Recebimento, por transferência, de saldo devedor de ICMS de outro 
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estabelecimento da mesma empresa. 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 

transferência de saldo devedor de ICMS recebido de outro 

estabelecimento da mesma empresa, para efetivação da apuração 

centralizada do imposto. 

 

  

1.650 ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO 

E LUBRIFICANTES 

1.651  Compra de combustível ou lubrificante para industrialização 

subseqüente 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

 

1.652  Compra de combustível ou lubrificante para comercialização 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem comercializados. 

1.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem consumidos em processo de industrialização de outros produtos, na 

prestação de serviços ou por usuário final. 

 

1.658 Transferência de combustível e lubrificante para industrialização 

Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes 

recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa 

para serem utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

 

1.659 Transferência de combustível e lubrificante para comercialização 

Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes 

recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa 

para serem comercializados.  

 

1.660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização 
subseqüente 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 

lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como  “Venda de 

combustível ou lubrificante destinado à industrialização subseqüente”. 
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1.661 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
comercialização 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
combustíveis ou lubrificantes para comercialização”. 
 

1.662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor 
ou usuário final 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 
combustíveis ou lubrificantes por consumidor ou usuário final”. 
 

1.663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem 

Classificam-se neste código as entradas de combustíveis ou lubrificantes 

para armazenagem. 

 

1.664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem 

Classificam-se neste código as entradas, ainda que simbólicas, por retorno 

de combustíveis ou lubrificantes, remetidos para armazenagem. 

 

  

1.900 OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE 

SERVIÇOS 

1.901 Entrada para industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para 

industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro 

estabelecimento da mesma empresa. 

1.902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos para 

industrialização por encomenda, incorporados ao produto final pelo 

estabelecimento industrializador. 

1.903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada 

no referido processo 

Classificam-se neste código as entradas em devolução de insumos 

remetidos para industrialização e não aplicados no referido processo. 

1.904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias 



146 

 

remetidas para venda fora do estabelecimento, inclusive por meio de 

veículos, e não comercializadas. 

1.905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado 

ou armazém geral 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas para 

depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

1.906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém 

geral 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias 

remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

1.907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou 

armazém geral 

Classificam-se neste código as entradas em retorno simbólico de 

mercadorias remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém 

geral, quando as mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a 

qualquer título e que não tenham retornado ao estabelecimento 

depositante. 

1.908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em 

cumprimento de contrato de comodato. 

1.909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em devolução 

após cumprido o contrato de comodato. 

1.910 Entrada de bonificação, doação ou brinde 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título 

de bonificação, doação ou brinde. 

1.911 Entrada de amostra grátis 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título 

de amostra grátis. 

1.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos 

para demonstração. 

1.913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 
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bens remetidos para demonstração. 

1.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 

bens remetidos para exposição ou feira. 

1.915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos 

para conserto ou reparo. 

1.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 

bens remetidos para conserto ou reparo. 

1.917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título 

de consignação mercantil ou industrial. 

1.918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as entradas por devolução de mercadorias 

remetidas anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

1.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 

industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as entradas por devolução simbólica de 

mercadorias vendidas ou utilizadas em processo industrial, remetidas 

anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

1.920 Entrada de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as entradas de vasilhame ou sacaria. 

1.921 Retorno de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de vasilhame ou 

sacaria. 

1.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de 

compra para recebimento futuro 

Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 

faturamento decorrente de compra para recebimento futuro. 
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1.923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à 

ordem 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas do 

vendedor remetente, em vendas à ordem, cuja compra do adquirente 

originário, foi classificada nos códigos “1.120 - Compra para 

industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente” ou 

“1.121 - Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do 

vendedor remetente”. 

1.924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da 

mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para serem 

industrializados por conta e ordem do adquirente, nas hipóteses em que os 

insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente dos 

mesmos. 

1.925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e 

ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos por conta e 

ordem do adquirente, para industrialização e incorporados ao produto final 

pelo estabelecimento industrializador, nas hipóteses em que os insumos 

não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

1.926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria 

decorrente de formação de kit ou de sua desagregação 

Classificam-se neste código os registros efetuados a título de 

reclassificação decorrente de formação de kit de mercadorias ou de sua 

desagregação. 

1.931 Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a 

responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente 

ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por 

transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade 

da Federação onde iniciado o serviço. 

Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 

tomador do serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou 

por transportador não inscrito na unidade da Federação, onde iniciado o 
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serviço, quando a responsabilidade pela retenção do imposto for atribuída 

ao remetente ou alienante da mercadoria. 

 

1.932 Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação 

diversa daquela onde inscrito o prestador. 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte que 

tenham sido iniciados em unidade da Federação diversa daquela onde o 

prestador está inscrito como contribuinte. 

1.933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços, de competência 

municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado. 

1.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 

Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou 

prestações de serviços que não tenham sido especificadas nos códigos 

anteriores. 

  

2.000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 

estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação 

diversa daquela do destinatário. 

  

2.100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

2.101 Compra para industrialização 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização. Também serão classificadas neste código 

as entradas de mercadorias em estabelecimento industrial de cooperativa 

recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. 

2.102 Compra para comercialização 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas. Também serão classificadas neste código as entradas de 

mercadorias em estabelecimento comercial de cooperativa recebidas de 

seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. 

2.111 Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente 
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em consignação industrial 

Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias a serem 

utilizadas em processo de industrialização, recebidas anteriormente a título 

de consignação industrial. 

2.113 Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente 

em consignação mercantil 

Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias recebidas 

anteriormente a título de consignação mercantil. 

2.116 Compra para industrialização originada de encomenda para 

recebimento futuro 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, quando da entrada real da mercadoria, 

cuja aquisição tenha sido classificada no código “2.922 - Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para 

recebimento futuro”. 

2.117 Compra para comercialização originada de encomenda para 

recebimento futuro 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas, quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição 

tenha sido classificada no código “2.922 - Lançamento efetuado a título de 

simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro”. 

2.118 Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente 

originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em 

venda à ordem 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias já 

comercializadas, que, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente 

originário, sejam entregues pelo vendedor remetente diretamente ao 

destinatário, em operação de venda à ordem, cuja venda seja classificada, 

pelo adquirente originário, no código “6.120 - Venda de mercadoria 

adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor 

remetente, em venda à ordem”. 

2.120 Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do 

vendedor remetente 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, em vendas à ordem, já recebidas do 



151 

 

vendedor remetente, por ordem do adquirente originário. 

2.121 Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do 

vendedor remetente 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas, em vendas à ordem, já recebidas do vendedor remetente 

por ordem do adquirente originário. 

2.122 Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo 

fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento 

adquirente 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, remetidas pelo fornecedor para o 

industrializador sem que a mercadoria tenha transitado pelo 

estabelecimento do adquirente. 

2.124 Industrialização efetuada por outra empresa 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas 

por terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados 

e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no 

processo industrial. Quando a industrialização efetuada se referir a bens do 

ativo imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do 

estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos 

códigos “2.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado” ou “2.556 - 

Compra de material para uso ou consumo”. 

2.125 Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria 

remetida para utilização no processo de industrialização não transitou 

pelo estabelecimento adquirente da mercadoria 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas 

por outras empresas, em que as mercadorias remetidas para utilização no 

processo de industrialização não transitaram pelo estabelecimento do 

adquirente das mercadorias, compreendendo os valores referentes aos 

serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador 

empregadas no processo industrial. Quando a industrialização efetuada se 

referir a bens do ativo imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo 

do estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos 

códigos “2.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado” ou “2.556 - 

Compra de material para uso ou consumo”. 
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2.126 Compra para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas 

nas prestações de serviços. 

  

2.150 TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO 

OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

2.151 Transferência para industrialização 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

utilizadas em processo de industrialização. 

2.152 Transferência para comercialização 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

comercializadas. 

2.153 Transferência de energia elétrica para distribuição 

Classificam-se neste código as entradas de energia elétrica recebida em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para 

distribuição. 

2.154 Transferência para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

utilizadas nas prestações de serviços. 

  

2.200 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE TERCEIROS 

OU ANULAÇÕES DE VALORES 

2.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido 

classificadas como “Venda de produção do estabelecimento”. 

2.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de 

industrialização no estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 

como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. 
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2.203 Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à 

Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas foram classificadas no 

código “6.109 - Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona 

Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 

2.204 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 

destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas foram classificadas no 

código “6.110 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 

destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. 

2.205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 

comunicação. 

2.206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 

transporte. 

2.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. 

2.208 Devolução de produção do estabelecimento, remetida em 

transferência 

Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados 

pelo estabelecimento, transferidos para outros estabelecimentos da mesma 

empresa. 

2.209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida 

em transferência 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, transferidas para outros estabelecimentos da 

mesma empresa. 
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2.250 COMPRAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

2.251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em 

sistema de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas 

neste código as compras de energia elétrica por cooperativas para 

distribuição aos seus cooperados. 

2.252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada no 

processo de industrialização. Também serão classificadas neste código as 

compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento industrial de 

cooperativa. 

2.253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as 

compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

2.254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço 

de transporte 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento prestador de serviços de transporte. 

2.255 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço 

de comunicação 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

2.256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por 

estabelecimento de produtor rural. 

2.257 Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica para consumo 

por demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste 

subgrupo. 

  

2.300 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 



155 

 

2.301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

2.302 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste 

código as aquisições de serviços de comunicação utilizados por 

estabelecimento industrial de cooperativa. 

2.303 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento comercial. Também serão classificadas 

neste código as aquisições de serviços de comunicação utilizados por 

estabelecimento comercial de cooperativa. 

2.304 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 

prestador de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizado por estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

2.305 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 

geradora ou de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia 

elétrica. 

2.306 Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento de 

produtor rural 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados por estabelecimento de produtor rural. 

 

2.350 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

2.351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

2.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial 



156 

 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste 

código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 

estabelecimento industrial de cooperativa. 

2.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento comercial. Também serão classificadas 

neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 

estabelecimento comercial de cooperativa. 

2.354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador 

de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

2.355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora 

ou de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia 

elétrica. 

2.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor 

rural 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento de produtor rural. 

2.400 ENTRADAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

2.401 Compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização, decorrentes de operações com 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Também serão 

classificadas neste código as compras por estabelecimento industrial de 

cooperativa de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

2.403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 
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comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código 

as compras de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em 

estabelecimento comercial de cooperativa. 

2.406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de 
substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo 

imobilizado do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas 

ao regime de substituição tributária. 

2.407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso 

ou consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas 

ao regime de substituição tributária. 

2.408 Transferência para industrialização em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de 

outro estabelecimento da mesma empresa, para serem industrializadas no 

estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária. 

2.409 Transferência para comercialização em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de 

outro estabelecimento da mesma empresa, para serem comercializadas, 

decorrentes de operações sujeitas ao regime de substituição tributária. 

2.410 Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação 

com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados e 

vendidos pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 

como “Venda de produção do estabelecimento em operação com produto 

sujeito ao regime de substituição tributária”. 

2.411 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 
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adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas tenham sido 

classificadas como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de 

terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária”. 

2.414 Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do 

estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de 

substituição tributária 

Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, remetidos para vendas fora do 

estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com 

produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, e não 

comercializadas. 

2.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida 

para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros remetidas para vendas fora do 

estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e não 

comercializadas. 

  

2.500 ENTRADAS DE MERCADORIAS REMETIDAS COM FIM ESPECÍFICO 

DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS DEVOLUÇÕES 

2.501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em 

estabelecimento de “trading company”, empresa comercial exportadora ou 

outro estabelecimento do remetente, com fim específico de exportação. 

2.503 Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim 

específico de exportação, de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados 

pelo estabelecimento, remetidos a “trading company”, a empresa comercial 

exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico 

de exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “6.501 - 

Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de 

exportação”. 
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2.504 Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim 

específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros remetidas a “trading company”, a empresa comercial 

exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico 

de exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “6.502 - 

Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim 

específico de exportação”. 

  

2.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA 

USO OU CONSUMO 

2.551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo 

imobilizado do estabelecimento. 

2.552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as entradas de bens destinados ao ativo 

imobilizado recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma 

empresa. 

2.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 

imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código “6.551 - 

Venda de bem do ativo imobilizado”. 

2.554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do 

estabelecimento 

Classificam-se neste código as entradas por retorno de bens do ativo 

imobilizado remetidos para uso fora do estabelecimento, cujas saídas 

tenham sido classificadas no código “6.554 - Remessa de bem do ativo 

imobilizado para uso fora do estabelecimento”. 

2.555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no 

estabelecimento 

Classificam-se neste código as entradas de bens do ativo imobilizado de 

terceiros, remetidos para uso no estabelecimento. 

2.556 Compra de material para uso ou consumo 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso 
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ou consumo do estabelecimento. 

2.557 Transferência de material para uso ou consumo 

Classificam-se neste código as entradas de materiais para uso ou consumo 

recebidos em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa. 

  

2.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 

2.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 

ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 

substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas 

na legislação aplicável. 

  

2.650 ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO 

E LUBRIFICANTES 

  

2.651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização 

subseqüente 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

2.652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem comercializados. 

2.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem consumidos em processo de industrialização de outros produtos, na 

prestação de serviços ou por usuário final. 

2.658 Transferência de combustível e lubrificante para industrialização 

Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes 

recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa 

para serem utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

2.659 Transferência de combustível e lubrificante para comercialização 

Classificam-se neste código as entradas de combustíveis e lubrificantes 

recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa 

para serem comercializados.  

2.660 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
industrialização subseqüente 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
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lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como  “Venda de 

combustível ou lubrificante destinado à industrialização subseqüente”. 

2.661 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à 
comercialização 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 

lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de 

combustíveis ou lubrificantes para comercialização”. 

2.662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou 
usuário final 
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de combustíveis ou 
lubrificantes, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de combustíveis 
ou lubrificantes por consumidor ou usuário final”.  

2.663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem 

Classificam-se neste código as entradas de combustíveis ou lubrificantes 

para armazenagem. 

2.664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem 

Classificam-se neste código as entradas, ainda que simbólicas, por retorno 

de combustíveis ou lubrificantes, remetidos para armazenagem. 

  

2.900 OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE 

SERVIÇOS 

2.901 Entrada para industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para 

industrialização por encomenda de outra empresa ou de outro 

estabelecimento da mesma empresa. 

2.902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos para 

industrialização por encomenda, incorporados ao produto final pelo 

estabelecimento industrializador. 

2.903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada 

no referido processo 

Classificam-se neste código as entradas em devolução de insumos 

remetidos para industrialização e não aplicados no referido processo. 

2.904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias 

remetidas para venda fora do estabelecimento, inclusive por meio de 

veículos, e não comercializadas. 



162 

 

2.905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado 

ou armazém geral 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas para 

depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

2.906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém 

geral 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias 

remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral. 

2.907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou 

armazém geral 

Classificam-se neste código as entradas em retorno simbólico de 

mercadorias remetidas para depósito em depósito fechado ou armazém 

geral, quando as mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a 

qualquer título e que não tenham retornado ao estabelecimento 

depositante. 

2.908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em 

cumprimento de contrato de comodato. 

2.909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as entradas de bens recebidos em devolução 

após cumprido o contrato de comodato. 

2.910 Entrada de bonificação, doação ou brinde 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título 

de bonificação, doação ou brinde. 

2.911 Entrada de amostra grátis 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título 

de amostra grátis. 

2.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos 

para demonstração. 

2.913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 

bens remetidos para demonstração. 

2.914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira 
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Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 

bens remetidos para exposição ou feira. 

2.915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias ou bens recebidos 

para conserto ou reparo. 

2.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de mercadorias ou 

bens remetidos para conserto ou reparo. 

2.917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas a título 

de consignação mercantil ou industrial. 

2.918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as entradas por devolução de mercadorias 

remetidas anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

2.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 

industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as entradas por devolução simbólica de 

mercadorias vendidas ou utilizadas em processo industrial, remetidas 

anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

2.920 Entrada de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as entradas de vasilhame ou sacaria. 

2.921 Retorno de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as entradas em retorno de vasilhame ou 

sacaria. 

2.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de 

compra para recebimento futuro 

Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 

faturamento decorrente de compra para recebimento futuro. 

2.923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à 

ordem 
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Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas do 

vendedor remetente, em vendas à ordem, cuja compra do adquirente 

originário, foi classificada nos códigos “2.120 - Compra para 

industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente” ou 

“2.121 - Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do 

vendedor remetente”. 

2.924 Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da 

mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

Classificam-se neste código as entradas de insumos recebidos para serem 

industrializados por conta e ordem do adquirente, nas hipóteses em que os 

insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente dos 

mesmos. 

2.925 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e 

ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código o retorno dos insumos remetidos por conta e 

ordem do adquirente, para industrialização e incorporados ao produto final 

pelo estabelecimento industrializador, nas hipóteses em que os insumos 

não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

2.931 Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a 

responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente 

ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por 

transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade 

da Federação onde iniciado o serviço. 

Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 

tomador do serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou 

por transportador não inscrito na unidade da Federação, onde iniciado o 

serviço, quando a responsabilidade pela retenção do imposto for atribuída 

ao remetente ou alienante da mercadoria. 

2.932 Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação 

diversa daquela onde inscrito o prestador. 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte que 

tenham sido iniciados em unidade da Federação diversa daquela onde o 

prestador está inscrito como contribuinte. 
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2.933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços, de competência 

municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado. 

2.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou 

prestações de serviços que não tenham sido especificados nos códigos 

anteriores. 

  

3.000 ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 

Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro 

país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência 

ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os 

serviços iniciados no exterior. 

  

3.100 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.101 Compra para industrialização 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização. Também serão classificadas neste código 

as entradas de mercadorias em estabelecimento industrial de cooperativa. 

3.102 Compra para comercialização 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem 

comercializadas. Também serão classificadas neste código as entradas de 

mercadorias em estabelecimento comercial de cooperativa. 

3.126 Compra para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas 

nas prestações de serviços. 

3.127 Compra para industrialização sob o regime de “drawback” 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas 

em processo de industrialização e posterior exportação do produto 

resultante, cujas vendas serão classificadas no código “7.127 - Venda de 

produção do estabelecimento sob o regime de “drawback””. 

  

3.200 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE TERCEIROS 
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OU ANULAÇÕES DE VALORES 

3.201 Devolução de venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, cujas saídas tenham sido 

classificadas como “Venda de produção do estabelecimento”. 

3.202 Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias 

adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de 

industrialização no estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas 

como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. 

3.205 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 

comunicação. 

3.206 Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de 

transporte. 

3.207 Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. 

3.211 Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de 

“drawback” 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos 

industrializados pelo estabelecimento sob o regime de “drawback”. 

  

3.250 COMPRAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

3.251 Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em 

sistema de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas 

neste código as compras de energia elétrica por cooperativas para 

distribuição aos seus cooperados. 
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3.300 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

3.301 Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de comunicação 

utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

  

3.350 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

3.351 Aquisição de serviço de transporte para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados nas prestações de serviços da mesma natureza. 

3.352 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste 

código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 

estabelecimento industrial de cooperativa. 

3.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento comercial. Também serão classificadas 

neste código as aquisições de serviços de transporte utilizados por 

estabelecimento comercial de cooperativa. 

3.354 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador 

de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

3.355 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora 

ou de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 

utilizados por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia 

elétrica. 

3.356 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor 

rural 

Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte 
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utilizados por estabelecimento de produtor rural. 

  

3.500 ENTRADAS DE MERCADORIAS REMETIDAS COM FIM ESPECÍFICO 

DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS DEVOLUÇÕES 

3.503 Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim 

específico de exportação 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias exportadas por 

“trading company”, empresa comercial exportadora ou outro 

estabelecimento do remetente, recebidas com fim específico de 

exportação, cujas saídas tenham sido classificadas no código “7.501 - 

Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação”. 

  

3.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA 

USO OU CONSUMO 

3.551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo 

imobilizado do estabelecimento. 

3.553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as devoluções de vendas de bens do ativo 

imobilizado, cujas saídas tenham sido classificadas no código “7.551 - 

Venda de bem do ativo imobilizado”. 

3.556 Compra de material para uso ou consumo 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso 

ou consumo do estabelecimento. 

  

3.650 ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO 

E LUBRIFICANTES 

  

3.651 Compra de combustível ou lubrificante para industrialização 

subseqüente 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem utilizados em processo de industrialização do próprio produto. 

3.652 Compra de combustível ou lubrificante para comercialização 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 
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serem comercializados. 

3.653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as compras de combustíveis ou lubrificantes a 

serem consumidos em processo de industrialização de outros produtos, na 

prestação de serviços ou por usuário final. 

  

  

3.900 OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS OU AQUISIÇÕES DE 

SERVIÇOS 

3.930 Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de 

regime especial aduaneiro de admissão temporária 

Classificam-se neste código os lançamentos efetuados a título de entrada 

de bens amparada por regime especial aduaneiro de admissão temporária. 

3.949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou 

prestações de serviços que não tenham sido especificados nos códigos 

anteriores. 

DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

5.000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 

estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da 

Federação do destinatário. 

5.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 

5.101 Venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de 

mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a 

seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa. 

5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não 

tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. 

Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por 

estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados 
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ou estabelecimento de outra cooperativa. 

5.103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do 

estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 

inclusive por meio de veículo, de produtos industrializados no 

estabelecimento. 

5.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora 

do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 

inclusive por meio de veículo, de mercadorias adquiridas ou recebidas de 

terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido 

objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. 

5.105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou 

outro sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

5.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva 

por ele transitar 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, 

armazenadas em depósito fechado, armazém geral ou outro, que não 

tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento sem 

que haja retorno ao estabelecimento depositante. Também serão 

classificadas neste código as vendas de mercadorias importadas, cuja 

saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição alfandegária onde se 

processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao estabelecimento do 

comprador, sem transitar pelo estabelecimento do importador. 

5.109 Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 

Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento, destinados à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre 

Comércio, desde que alcançados pelos benefícios fiscais de que tratam o 

Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 65/88, de 6 

de dezembro de 1988, o Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio de 1997 e o 

Convênio ICMS 37/97, de 23 de maio de 1997. 
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5.110 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à 

Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, destinadas à Zona Franca de Manaus ou Áreas de 

Livre Comércio, desde que alcançadas pelos benefícios fiscais de que 

tratam o Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 

65/88, de 6 de dezembro de 1988, o Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio 

de 1997 e o Convênio ICMS 37/97, de 23 de maio de 1997. 

5.111 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 

consignação industrial 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados 

no estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação 

industrial. 

5.112 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 

anteriormente em consignação industrial 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de 

consignação industrial. 

5.113 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 

consignação mercantil 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados 

no estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação 

mercantil. 

5.114 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 

anteriormente em consignação mercantil 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de 

consignação mercantil. 

5.115 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida 

anteriormente em consignação mercantil 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, recebidas anteriormente a título de consignação 

mercantil. 
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5.116 Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para 

entrega futura 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento tenha 

sido classificado no código “5.922 - Lançamento efetuado a título de 

simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de 

encomenda para entrega futura 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 

industrial no estabelecimento, quando da saída real da mercadoria, cujo 

faturamento tenha sido classificado no código “5.922 - Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

5.118 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por 

conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem 

Classificam-se neste código as vendas à ordem de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, entregues ao destinatário por conta e 

ordem do adquirente originário. 

5.119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 

destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à 

ordem 

Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, entregues ao destinatário por conta 

e ordem do adquirente originário. 

5.120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 

destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem 

Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, entregues pelo vendedor remetente 

ao destinatário, cuja compra seja classificada, pelo adquirente originário, no 

código “1.118 - Compra de mercadoria para comercialização pelo 

adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, 

em venda à ordem”. 
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5.122 Venda de produção do estabelecimento remetida para 

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento, remetidos para serem industrializados em outro 

estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que os produtos 

tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

5.123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para 

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 

industrial no estabelecimento, remetidas para serem industrializadas em 

outro estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que as 

mercadorias tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

5.124 Industrialização efetuada para outra empresa 

Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para 

terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e 

os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no 

processo industrial. 

5.125 Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria 

recebida para utilização no processo de industrialização não transitar 

pelo estabelecimento adquirente da mercadoria 

Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para 

outras empresas, em que as mercadorias recebidas para utilização no 

processo de industrialização não tenham transitado pelo estabelecimento 

do adquirente das mercadorias, compreendendo os valores referentes aos 

serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador 

empregadas no processo industrial. 

  

5.150 TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 

5.151 Transferência de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código os produtos industrializados no 

estabelecimento e transferidos para outro estabelecimento da mesma 

empresa. 
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5.152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as mercadorias adquiridas ou recebidas de 

terceiros para industrialização, comercialização ou para utilização na 

prestação de serviços e que não tenham sido objeto de qualquer processo 

industrial no estabelecimento, transferidas para outro estabelecimento da 

mesma empresa. 

5.153 Transferência de energia elétrica 

Classificam-se neste código as transferências de energia elétrica para outro 

estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. 

5.155 Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele 

transitar 

Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 

da mesma empresa, de produtos industrializados no estabelecimento que 

tenham sido remetidos para armazém geral, depósito fechado ou outro, 

sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

5.156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que 

não deva por ele transitar 

Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 

da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 

para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de 

qualquer processo industrial, remetidas para armazém geral, depósito 

fechado ou outro, sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

  

5.200 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES 

5.201 Devolução de compra para industrialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem utilizadas em processo de industrialização, cujas entradas tenham 

sido classificadas como “Compra para industrialização”. 

5.202 Devolução de compra para comercialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como 

“Compra para comercialização”. 

5.205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
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faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 

comunicação. 

5.206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 

transporte. 

5.207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes da compra de energia elétrica. 

5.208 Devolução de mercadoria recebida em transferência para 

industrialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 

transferência de outros estabelecimentos da mesma empresa, para serem 

utilizadas em processo de industrialização. 

5.209 Devolução de mercadoria recebida em transferência para 

comercialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

comercializadas. 

5.210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido 

classificadas no código “1.126 - Compra para utilização na prestação de 

serviço”. 

  

5.250 VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

5.251 Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica destinada à 

distribuição ou comercialização. Também serão classificadas neste código 

as vendas de energia elétrica destinada a cooperativas para distribuição 

aos seus cooperados. 

5.252 Venda de energia elétrica para estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as 
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vendas de energia elétrica destinada a estabelecimento industrial de 

cooperativa. 

5.253 Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código 

as vendas de energia elétrica destinada a estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

5.254 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço 

de transporte 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento de prestador de serviços de transporte. 

5.255 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço 

de comunicação 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento de prestador de serviços de comunicação. 

5.256 Venda de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento de produtor rural. 

5.257 Venda de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste 

subgrupo. 

5.258 Venda de energia elétrica a não-contribuinte 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica a pessoas físicas 

ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

  

5.300 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

5.301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação 

destinados às prestações de serviços da mesma natureza. 

5.302 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os 
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serviços de comunicação prestados a estabelecimento industrial de 

cooperativa. 

5.303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os 

serviços de comunicação prestados a estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

5.304 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador 

de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

5.305 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora 

ou de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

5.306 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor 

rural 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento de produtor rural. 

5.307 Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

pessoas físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos 

anteriores. 

  

5.350 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

5.351 Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte 

destinados às prestações de serviços da mesma natureza. 

5.352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os 

serviços de transporte prestados a estabelecimento industrial de 

cooperativa. 
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5.353 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os 

serviços de transporte prestados a estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

5.354 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de 

serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

5.355 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou 

de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

5.356 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor 

rural 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento de produtor rural. 

5.357 Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

pessoas físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos 

anteriores. 

5.359 Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não 

contribuinte quando a mercadoria transportada está dispensada de 

emissão de nota fiscal. 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

contribuintes ou a não contribuintes, exclusivamente quando não existe a 

obrigação legal de emissão de nota fiscal para a mercadoria transportada.  

  

5.400 SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

5.401 Venda de produção do estabelecimento em operação com produto 

sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de 

contribuinte substituto 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 
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estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de 

substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. Também 

serão classificadas neste código as vendas de produtos industrializados por 

estabelecimento industrial de cooperativa sujeitos ao regime de substituição 

tributária, na condição de contribuinte substituto. 

5.402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime 

de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos 

do mesmo produto 

Classificam-se neste código as vendas de produtos sujeitos ao regime de 

substituição tributária industrializados no estabelecimento, em operações 

entre contribuintes substitutos do mesmo produto. 

5.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação 

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na 

condição de contribuinte substituto 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação 

com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação 

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na 

condição de contribuinte substituído 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. 

5.408 Transferência de produção do estabelecimento em operação com 

produto sujeito ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código os produtos industrializados no 

estabelecimento e transferidos para outro estabelecimento da mesma 

empresa, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição 

tributária. 

5.409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 

operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 

da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 

que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 

estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 
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substituição tributária. 

5.410 Devolução de compra para industrialização em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem utilizadas em processo de industrialização cujas entradas tenham 

sido classificadas como “Compra para industrialização em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”. 

5.411 Devolução de compra para comercialização em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como 

“Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária”. 

5.412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para 

integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada tenha sido 

classificada no código “1.406 - Compra de bem para o ativo imobilizado 

cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária”. 

5.413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com 
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada 

no código “1.407 - Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja 

mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária”. 

5.414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do 

estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de 

substituição tributária 

Classificam-se neste código as remessas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento para serem vendidos fora do estabelecimento, inclusive 

por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de 

substituição tributária. 

5.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda 

fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias adquiridas ou 
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recebidas de terceiros para serem vendidas fora do estabelecimento, 

inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária. 

  

5.450 SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 

5.451 Remessa de animal e de insumo para estabelecimento produtor 

Classificam-se neste código as saídas referentes à remessa de animais e 

de insumos para criação de animais no sistema integrado, tais como: 

pintos, leitões, rações e medicamentos. 

  

5.500 REMESSAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS 
DEVOLUÇÕES 

5.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de 

exportação 

Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento, remetidos com fim específico de exportação a “trading 

company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 

remetente. 

5.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim 

específico de exportação 

Classificam-se neste código as saídas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, remetidas com fim específico de exportação a 

“trading company”, empresa comercial exportadora ou outro 

estabelecimento do remetente. 

5.503 Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

Classificam-se neste código as devoluções efetuadas por “trading 

company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 

destinatário, de mercadorias recebidas com fim específico de exportação, 

cujas entradas tenham sido classificadas no código “1.501 - Entrada de 

mercadoria recebida com fim específico de exportação”. 

  

5.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA 

USO OU CONSUMO 

5.551 Venda de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo 
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imobilizado do estabelecimento. 

5.552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código os bens do ativo imobilizado transferidos para 

outro estabelecimento da mesma empresa. 

5.553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para 

integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada foi classificada 

no código “1.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado”. 

5.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do 

estabelecimento 

Classificam-se neste código as remessas de bens do ativo imobilizado para 

uso fora do estabelecimento. 

5.555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso 

no estabelecimento 

Classificam-se neste código as saídas em devolução, de bens do ativo 

imobilizado de terceiros, recebidos para uso no estabelecimento, cuja 

entrada tenha sido classificada no código “1.555 - Entrada de bem do ativo 

imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento”. 

5.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao 

uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada 

no código “1.556 - Compra de material para uso ou consumo”. 

5.557 Transferência de material de uso ou consumo 

Classificam-se neste código os materiais para uso ou consumo transferidos 

para outro estabelecimento da mesma empresa. 

  

5.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 

5.601 Transferência de crédito de ICMS acumulado 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 

transferência de créditos de ICMS para outras empresas. 

5.602 Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da 

mesma empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 

transferência de saldos credores de ICMS para outros estabelecimentos da 
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mesma empresa, destinados à compensação do saldo devedor  do 

estabelecimento, inclusive no caso de apuração centralizada do imposto. 

5.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 

ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 

substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas 

na legislação aplicável. 

5.605 Transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da 

mesma empresa. 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da 

transferência de saldo devedor de ICMS para outro estabelecimento da 

mesma empresa, para efetivação da apuração centralizada do imposto. 

 

5.606 Utilização de saldo credor de ICMS para extinção por compensação de 

débitos fiscais. 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 

utilização de saldo credor de ICMS em conta gráfica para extinção por 

compensação de débitos fiscais desvinculados de conta gráfica.  

5.650  SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E 

LUBRIFICANTES 

 

5.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

destinado à industrialização subseqüente 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

industrializados no estabelecimento destinados à industrialização do próprio 

produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, 

cujo faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

5.652 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

destinado à comercialização 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

industrializados no estabelecimento destinados à comercialização, inclusive 

aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento 
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tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento efetuado a título de 

simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

5.653 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

destinado a consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

industrializados no estabelecimento destinados a consumo em processo de 

industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a usuário 

final, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 

faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

5.654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros destinado à industrialização subseqüente 

Classificam-se neste código as vendas de  combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à industrialização do 

próprio produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega 

futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – 

“Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda 

para entrega futura”.  

5.655  Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros destinado à comercialização 

Classificam-se neste código as vendas de  combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à comercialização, 

inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 

faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

5.656  Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros destinado a consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados a consumo em processo 

de industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a 

usuário final, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega 

futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – 

“Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda 

para entrega futura”. 
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5.657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros para venda fora do estabelecimento 

Classificam-se neste código as remessas de combustíveis ou lubrificante, 

adquiridos ou recebidos de terceiros para serem vendidos fora do 

estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

5.658 Transferência de combustível ou lubrificante de produção do 

estabelecimento  

Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou 

lubrificantes, industrializados no estabelecimento, para outro 

estabelecimento da mesma empresa. 

5.659 Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiro 

Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou 

lubrificantes, adquiridos ou recebidos de terceiros, para outro 

estabelecimento da mesma empresa. 

5.660 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 

industrialização subseqüente 

Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 

lubrificantes adquiridos para industrialização do próprio produto, cujas 

entradas tenham sido classificadas como “Compra de combustível ou 

lubrificante para industrialização subseqüente”. 

5.661 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 

comercialização 

Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 

lubrificantes adquiridos para comercialização, cujas entradas tenham sido 

classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante para 

comercialização”. 

5.662 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por 

consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 

lubrificantes adquiridos para consumo em processo de industrialização de 

outros produtos, na prestação de serviços ou por usuário final, cujas 

entradas tenham sido classificadas como “Compra de combustível ou 

lubrificante por consumidor ou usuário final”. 

5.663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante 

Classificam-se neste código as remessas para armazenagem de 
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combustíveis ou lubrificantes. 

5.664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

Classificam-se neste código as remessas em devolução de combustíveis ou 

lubrificantes, recebidos para armazenagem. 

5.665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para 

armazenagem 

Classificam-se neste código os retornos simbólicos de combustíveis ou 

lubrificantes recebidos para armazenagem, quando as mercadorias 

armazenadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e não devam 

retornar ao estabelecimento depositante. 

5.666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante 

recebido para armazenagem 

Classificam-se neste código as saídas por conta e ordem de terceiros, de 

combustíveis ou lubrificantes, recebidos anteriormente para armazenagem. 

  

5.900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS 

5.901 Remessa para industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código as remessas de insumos remetidos para 

industrialização por encomenda, a ser realizada em outra empresa ou em 

outro estabelecimento da mesma empresa. 

5.902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento 

industrializador, dos insumos recebidos para industrialização e 

incorporados ao produto final, por encomenda de outra empresa ou de 

outro estabelecimento da mesma empresa. O valor dos insumos nesta 

operação deverá ser igual ao valor dos insumos recebidos para 

industrialização. 

5.903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada 

no referido processo 

Classificam-se neste código as remessas em devolução de insumos 

recebidos para industrialização e não aplicados no referido processo. 

5.904 Remessa para venda fora do estabelecimento 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para venda fora 

do estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 
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5.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para depósito em 

depósito fechado ou armazém geral. 

5.906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém 

geral 

Classificam-se neste código os retornos de mercadorias depositadas em 

depósito fechado ou armazém geral ao estabelecimento depositante. 

5.907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou 

armazém geral 

Classificam-se neste código os retornos simbólicos de mercadorias 

recebidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando 

as mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e 

que não devam retornar ao estabelecimento depositante. 

 

5.908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as remessas de bens para o cumprimento de 

contrato de comodato. 

5.909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as remessas de bens em devolução após 

cumprido o contrato de comodato. 

5.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 

bonificação, doação ou brinde. 

5.911 Remessa de amostra grátis 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 

amostra grátis. 

5.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 

demonstração. 

5.913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou 

bens recebidos para demonstração. 

5.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira 
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Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 

exposição ou feira. 

5.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 

conserto ou reparo. 

5.91

6 

Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou 

bens recebidos para conserto ou reparo. 

5.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 

consignação mercantil ou industrial. 

5.918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas 

anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

5.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 

industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as devoluções simbólicas de mercadorias 

vendidas ou utilizadas em processo industrial, que tenham sido recebidas 

anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

5.920 Remessa de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as remessas de vasilhame ou sacaria. 

5.921 Devolução de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as saídas por devolução de vasilhame ou 

sacaria. 

5.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de 

venda para entrega futura 

Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 

faturamento decorrente de venda para entrega futura. 

5.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à 

ordem 

Classificam-se neste código as saídas correspondentes à entrega de 

mercadorias por conta e ordem de terceiros, em vendas à ordem, cuja 
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venda ao adquirente originário, foi classificada nos códigos “5.118 - Venda 

de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e 

ordem do adquirente originário, em venda à ordem” ou “5.119 - Venda de 

mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por 

conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem”. 

5.924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da 

mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

Classificam-se neste código as saídas de insumos com destino a 

estabelecimento industrializador, para serem industrializados por conta e 

ordem do adquirente, nas hipóteses em que os insumos não tenham 

transitado pelo estabelecimento do adquirente dos mesmos. 

5.925 Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e 

ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento 

industrializador, dos insumos recebidos, por conta e ordem do adquirente, 

para industrialização e incorporados ao produto final, nas hipóteses em que 

os insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. O 

valor dos insumos nesta operação deverá ser igual ao valor dos insumos 

recebidos para industrialização. 

5.926 Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria 

decorrente de formação de kit ou de sua desagregação 

Classificam-se neste código os registros efetuados a título de 

reclassificação decorrente de formação de kit de mercadorias ou de sua 

desagregação. 

5.927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de 

perda, roubo ou deterioração 

Classificam-se neste código os registros efetuados a título de baixa de 

estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração das mercadorias. 

5.928 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do 

encerramento da atividade da empresa 

Classificam-se neste código os registros efetuados a título de baixa de 

estoque decorrente do encerramento das atividades da empresa. 

5.929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal 
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relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal - ECF 

Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais 

emitidos em operações ou prestações que também tenham sido registradas 

em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 

5.931 Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de 

retenção do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente 

ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por 

transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade 

da Federação onde iniciado o serviço 

Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 

remetente ou alienante da mercadoria quando lhe for atribuída a 

responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido pelo serviço de 

transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não 

inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço. 

5.932 Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação 

diversa daquela onde inscrito o prestador 

Classificam-se neste código as prestações de serviço de transporte que 

tenham sido iniciadas em unidade da Federação diversa daquela onde o 

prestador está inscrito como contribuinte. 

5.933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 

Classificam-se neste código as prestações de serviços, de competência 

municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado. 

 

5.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações 

de serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

  

6.000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS 
Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 

estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação 

diversa daquela do destinatário. 

  

6.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 
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6.101 Venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de 

mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a 

seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa. 

6.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não 

tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. 

Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por 

estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados 

ou estabelecimento de outra cooperativa. 

6.103 Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do 

estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 

inclusive por meio de veículo, de produtos industrializados no 

estabelecimento. 

6.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora 

do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, 

inclusive por meio de veículo, de mercadorias adquiridas ou recebidas de 

terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido 

objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. 

6.105 Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou 

outro sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

6.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva 

por ele transitar 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, 

armazenadas em depósito fechado, armazém geral ou outro, que não 

tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento sem 

que haja retorno ao estabelecimento depositante. Também serão 

classificadas neste código as vendas de mercadorias importadas, cuja 
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saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição alfandegária onde se 

processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao estabelecimento do 

comprador, sem transitar pelo estabelecimento do importador. 

6.107 Venda de produção do estabelecimento, destinada a não-contribuinte 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento, destinadas a não-contribuintes. Quaisquer operações de 

venda destinadas a não-contribuintes deverão ser classificadas neste 

código. 

6.108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a 

não-contribuinte 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não 

tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, 

destinadas a não-contribuintes. Quaisquer operações de venda destinadas 

a não-contribuintes deverão ser classificadas neste código. 

6.109 Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de 

Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento, destinados à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre 

Comércio, desde que alcançados pelos benefícios fiscais de que tratam o 

Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 65/88, de 6 

de dezembro de 1988, o Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio de 1997 e o 

Convênio ICMS 37/97, de 23 de maio de 1997. 

6.110 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à 

Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, destinadas à Zona Franca de Manaus ou Áreas de 

Livre Comércio, desde que alcançadas pelos benefícios fiscais de que 

tratam o Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Convênio ICM 

65/88, de 6 de dezembro de 1988, o Convênio ICMS 36/97, de 23 de maio 

de 1997 e o Convênio ICMS 37/97, de 23 de maio de 1997. 

6.111 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 

consignação industrial 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados 

no estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação 
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industrial. 

6.112 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 

anteriormente em consignação industrial 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de 

consignação industrial. 

6.113 Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em 

consignação mercantil 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de produtos industrializados 

no estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação 

mercantil. 

6.114 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida 

anteriormente em consignação mercantil 

Classificam-se neste código as vendas efetivas de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, remetidas anteriormente a título de 

consignação mercantil. 

6.115 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida 

anteriormente em consignação mercantil 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, recebidas anteriormente a título de consignação 

mercantil. 

6.116 Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para 

entrega futura 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento tenha 

sido classificado no código “6.922 - Lançamento efetuado a título de 

simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de 

encomenda para entrega futura 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 

industrial no estabelecimento, quando da saída real da mercadoria, cujo 

faturamento tenha sido classificado no código “6.922 - Lançamento 
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efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

6.118 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por 

conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem 

Classificam-se neste código as vendas à ordem de produtos 

industrializados pelo estabelecimento, entregues ao destinatário por conta e 

ordem do adquirente originário. 

6.119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 

destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à 

ordem 

Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, entregues ao destinatário por conta 

e ordem do adquirente originário. 

6.120 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao 

destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem 

Classificam-se neste código as vendas à ordem de mercadorias adquiridas 

ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer 

processo industrial no estabelecimento, entregues pelo vendedor remetente 

ao destinatário, cuja compra seja classificada, pelo adquirente originário, no 

código “2.118 - Compra de mercadoria para comercialização pelo 

adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, 

em venda à ordem”. 

6.122 Venda de produção do estabelecimento remetida para 

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento, remetidos para serem industrializados em outro 

estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que os produtos 

tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

6.123 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para 

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo 
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industrial no estabelecimento, remetidas para serem industrializadas em 

outro estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que as 

mercadorias tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. 

6.124 Industrialização efetuada para outra empresa 

Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para 

terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e 

os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no 

processo industrial. 

6.125 Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria 

recebida para utilização no processo de industrialização não transitar 

pelo estabelecimento adquirente da mercadoria 

Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para 

outras empresas, em que as mercadorias recebidas para utilização no 

processo de industrialização não tenham transitado pelo estabelecimento 

do adquirente das mercadorias, compreendendo os valores referentes aos 

serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador 

empregadas no processo industrial. 

  

 

6.150 TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 

6.151 Transferência de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código os produtos industrializados no 

estabelecimento e transferidos para outro estabelecimento da mesma 

empresa. 

6.152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as mercadorias adquiridas ou recebidas de 

terceiros para industrialização, comercialização ou para utilização na 

prestação de serviços e que não tenham sido objeto de qualquer processo 

industrial no estabelecimento, transferidas para outro estabelecimento da 

mesma empresa. 

6.153 Transferência de energia elétrica 

Classificam-se neste código as transferências de energia elétrica para outro 

estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. 

6.155 Transferência de produção do estabelecimento, que não deva por ele 
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transitar 

Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 

da mesma empresa, de produtos industrializados no estabelecimento que 

tenham sido remetidos para armazém geral, depósito fechado ou outro, 

sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

6.156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que 

não deva por ele transitar 

Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 

da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 

para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de 

qualquer processo industrial, remetidas para armazém geral, depósito 

fechado ou outro, sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

  

6.200 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES 

6.201 Devolução de compra para industrialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem utilizadas em processo de industrialização, cujas entradas tenham 

sido classificadas como “Compra para industrialização”. 

6.202 Devolução de compra para comercialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como 

“Compra para comercialização”. 

6.205 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 

comunicação. 

6.206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 

transporte. 

6.207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes da compra de energia elétrica. 
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6.208 Devolução de mercadoria recebida em transferência para 

industrialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 

transferência de outros estabelecimentos da mesma empresa, para serem 

utilizadas em processo de industrialização. 

6.209 Devolução de mercadoria recebida em transferência para 

comercialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas em 

transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem 

comercializadas. 

6.210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido 

classificadas no código “2.126 - Compra para utilização na prestação de 

serviço”. 

  

6.250 VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

6.251 Venda de energia elétrica para distribuição ou comercialização 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica destinada à 

distribuição ou comercialização. Também serão classificadas neste código 

as vendas de energia elétrica destinada a cooperativas para distribuição 

aos seus cooperados. 

6.252 Venda de energia elétrica para estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento industrial. Também serão classificadas neste código as 

vendas de energia elétrica destinada a estabelecimento industrial de 

cooperativa. 

6.253 Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código 

as vendas de energia elétrica destinada a estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

6.254 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço 

de transporte 
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Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento de prestador de serviços de transporte. 

6.255 Venda de energia elétrica para estabelecimento prestador de serviço 

de comunicação 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento de prestador de serviços de comunicação. 

6.256 Venda de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por estabelecimento de produtor rural. 

6.257 Venda de energia elétrica para consumo por demanda contratada 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para consumo 

por demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste 

subgrupo. 

6.258 Venda de energia elétrica a não-contribuinte 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica a pessoas físicas 

ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos anteriores. 

  

6.300 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

6.301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação 

destinados às prestações de serviços da mesma natureza. 

6.302 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os 

serviços de comunicação prestados a estabelecimento industrial de 

cooperativa. 

6.303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os 

serviços de comunicação prestados a estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

6.304 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador 
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de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento prestador de serviço de transporte. 

6.305 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora 

ou de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

6.306 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor 

rural 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

estabelecimento de produtor rural. 

6.307 Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação a 

pessoas físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos 

anteriores. 

  

6.350 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

6.351 Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte 

destinados às prestações de serviços da mesma natureza. 

6.352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os 

serviços de transporte prestados a estabelecimento industrial de 

cooperativa. 

6.353 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento comercial. Também serão classificados neste código os 

serviços de transporte prestados a estabelecimento comercial de 

cooperativa. 

6.354 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de 

serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 
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estabelecimento prestador de serviços de comunicação. 

6.355 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou 

de distribuidora de energia elétrica 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica. 

6.356 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor 

rural 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

estabelecimento de produtor rural. 

6.357 Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

pessoas físicas ou a pessoas jurídicas não indicadas nos códigos 

anteriores. 

6.359 Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não 

contribuinte quando a mercadoria transportada está dispensada de 

emissão de nota fiscal. 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte a 

contribuintes ou a não contribuintes, exclusivamente quando não existe a 

obrigação legal de emissão de nota fiscal para a mercadoria transportada.  

 

  

6.400 SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

6.401 Venda de produção do estabelecimento em operação com produto 

sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de 

contribuinte substituto 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de 

substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. Também 

serão classificadas neste código as vendas de produtos industrializados por 

estabelecimento industrial de cooperativa sujeitos ao regime de substituição 

tributária, na condição de contribuinte substituto. 

6.402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime 

de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos 
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do mesmo produto 

Classificam-se neste código as vendas de produtos sujeitos ao regime de 

substituição tributária industrializados no estabelecimento, em operações 

entre contribuintes substitutos do mesmo produto. 

6.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação 

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na 

condição de contribuinte substituto 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação 

com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

6.404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo 

imposto já tenha sido retido anteriormente 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias sujeitas ao regime 

de substituição tributária, na condição de substituto tributário, 

exclusivamente nas hipóteses em que o imposto já tenha sido retido 

anteriormente. 

6.408 Transferência de produção do estabelecimento em operação com 

produto sujeito ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código os produtos industrializados no 

estabelecimento e transferidos para outro estabelecimento da mesma 

empresa, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição 

tributária. 

6.409 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 

operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento 

da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros 

que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no 

estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária. 

6.410  Devolução de compra para industrialização em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem utilizadas em processo de industrialização cujas entradas tenham 

sido classificadas como “Compra para industrialização em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”. 
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6.411 Devolução de compra para comercialização em operação com 

mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como 

“Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária”. 

6.412 Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria 

sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para 

integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada tenha sido 

classificada no código “2.406 - Compra de bem para o ativo imobilizado 

cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária”. 

6.413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação 

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada 

no código “2.407 - Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja 

mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária”. 

6.414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do 

estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de 

substituição tributária 

Classificam-se neste código as remessas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento para serem vendidos fora do estabelecimento, inclusive 

por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de 

substituição tributária. 

6.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda 

fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao 

regime de substituição tributária 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para serem vendidas fora do estabelecimento, 

inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária. 

  

6.500 REMESSAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO E EVENTUAIS 
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DEVOLUÇÕES 

6.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de 

exportação 

Classificam-se neste código as saídas de produtos industrializados pelo 

estabelecimento, remetidos com fim específico de exportação a “trading 

company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 

remetente. 

6.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim 

específico de exportação 

Classificam-se neste código as saídas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros, remetidas com fim específico de exportação a 

“trading company”, empresa comercial exportadora ou outro 

estabelecimento do remetente. 

6.503 Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação 

Classificam-se neste código as devoluções efetuadas por “trading 

company”, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do 

destinatário, de mercadorias recebidas com fim específico de exportação, 

cujas entradas tenham sido classificadas no código “2.501 - Entrada de 

mercadoria recebida com fim específico de exportação”. 

  

6.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA 

USO OU CONSUMO 

6.551 Venda de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo 

imobilizado do estabelecimento. 

6.552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código os bens do ativo imobilizado transferidos para 

outro estabelecimento da mesma empresa. 

6.553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para 

integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada foi classificada 

no código “2.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado”. 

6.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do 

estabelecimento 
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Classificam-se neste código as remessas de bens do ativo imobilizado para 

uso fora do estabelecimento. 

6.555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso 

no estabelecimento 

Classificam-se neste código as saídas em devolução, de bens do ativo 

imobilizado de terceiros, recebidos para uso no estabelecimento, cuja 

entrada tenha sido classificada no código “2.555 - Entrada de bem do ativo 

imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento”. 

6.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao 

uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada 

no código “2.556 - Compra de material para uso ou consumo”. 

6.557 Transferência de material de uso ou consumo 

Classificam-se neste código os materiais de uso ou consumo transferidos 

para outro estabelecimento da mesma empresa. 

6.600 CRÉDITOS E RESSARCIMENTOS DE ICMS 

6.603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro de 

ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária a contribuinte 

substituído, efetuado pelo contribuinte substituto, nas hipóteses previstas 

na legislação aplicável. 

6.650 SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E 

LUBRIFICANTES 

6.651 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

destinado à industrialização subseqüente 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

industrializados no estabelecimento destinados à industrialização do próprio 

produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, 

cujo faturamento tenha sido classificado no código 6.922 – “Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

6.652 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

destinado à comercialização 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 
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industrializados no estabelecimento destinados à comercialização, inclusive 

aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento 

tenha sido classificado no código 6.922 – “Lançamento efetuado a título de 

simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”. 

6.653 Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

destinado a consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

industrializados no estabelecimento destinados a consumo em processo de 

industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a usuário 

final, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 

faturamento tenha sido classificado no código 6.922 – “Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

6.654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros destinado à industrialização subseqüente 

Classificam-se neste código as vendas de  combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à industrialização do 

próprio produto, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega 

futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – 

“Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda 

para entrega futura”.  

6.655 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros destinado à comercialização 

Classificam-se neste código as vendas de  combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à comercialização, 

inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo 

faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – “Lançamento 

efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 

futura”. 

6.656 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros destinado a consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as vendas de  combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados a consumo em processo 

de industrialização de outros produtos, à prestação de serviços ou a 

usuário final, inclusive aquelas decorrentes de encomenda para entrega 
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futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código 5.922 – 

“Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda 

para entrega futura”. 

6.657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros para venda fora do estabelecimento 

Classificam-se neste código as remessas de combustíveis ou lubrificante, 

adquiridos ou recebidos de terceiros para serem vendidos fora do 

estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

6.658 Transferência de combustível ou lubrificante de produção do 

estabelecimento  

Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou 

lubrificantes, industrializados no estabelecimento, para outro 

estabelecimento da mesma empresa. 

6.659 Transferência de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiro 

Classificam-se neste código as transferências de combustíveis ou 

lubrificantes, adquiridos ou recebidos de terceiros, para outro 

estabelecimento da mesma empresa. 

 

6.660 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 
industrialização subseqüente 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 

lubrificantes adquiridos para industrialização do próprio produto, cujas 

entradas tenham sido classificadas como “Compra de combustível ou 

lubrificante para industrialização subseqüente”. 

6.661 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para 
comercialização 
Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 

lubrificantes adquiridos para comercialização, cujas entradas tenham sido 

classificadas como “Compra de combustível ou lubrificante para 

comercialização”. 

6.662 Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por 

consumidor ou usuário final 

Classificam-se neste código as devoluções de compras de combustíveis ou 

lubrificantes adquiridos para consumo em processo de industrialização de 

outros produtos, na prestação de serviços ou por usuário final, cujas 
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entradas tenham sido classificadas como “Compra de combustível ou 

lubrificante por consumidor ou usuário final”. 

6.663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante 

Classificam-se neste código as remessas para armazenagem de 

combustíveis ou lubrificantes. 

6.664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

Classificam-se neste código as remessas em devolução de combustíveis ou 

lubrificantes, recebidos para armazenagem. 

6.665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para 

armazenagem 

Classificam-se neste código os retornos simbólicos de combustíveis ou 

lubrificantes recebidos para armazenagem, quando as mercadorias 

armazenadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e não devam 

retornar ao estabelecimento depositante. 

6.666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante 

recebido para armazenagem 

Classificam-se neste código as saídas por conta e ordem de terceiros, de 

combustíveis ou lubrificantes, recebidos anteriormente para armazenagem. 

  

6.900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS 

6.901 Remessa para industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código as remessas de insumos remetidos para 

industrialização por encomenda, a ser realizada em outra empresa ou em 

outro estabelecimento da mesma empresa. 

6.902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda 

Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento 

industrializador, dos insumos recebidos para industrialização e 

incorporados ao produto final, por encomenda de outra empresa ou de 

outro estabelecimento da mesma empresa. O valor dos insumos nesta 

operação deverá ser igual ao valor dos insumos recebidos para 

industrialização. 

6.903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada 

no referido processo 
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Classificam-se neste código as remessas em devolução de insumos 

recebidos para industrialização e não aplicados no referido processo. 

6.904 Remessa para venda fora do estabelecimento 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para venda fora 

do estabelecimento, inclusive por meio de veículos. 

6.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para depósito em 

depósito fechado ou armazém geral. 

6.906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém 

geral 

Classificam-se neste código os retornos de mercadorias depositadas em 

depósito fechado ou armazém geral ao estabelecimento depositante. 

6.907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou 

armazém geral 

Classificam-se neste código os retornos simbólicos de mercadorias 

recebidas para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando 

as mercadorias depositadas tenham sido objeto de saída a qualquer título e 

que não devam retornar ao estabelecimento depositante. 

6.908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as remessas de bens para o cumprimento de 

contrato de comodato. 

6.909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 

Classificam-se neste código as remessas de bens em devolução após 

cumprido o contrato de comodato. 

6.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 

bonificação, doação ou brinde. 

6.911 Remessa de amostra grátis 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 

amostra grátis. 

6.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 

demonstração. 
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6.913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração 

Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou 

bens recebidos para demonstração. 

6.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 

exposição ou feira. 

6.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias ou bens para 

conserto ou reparo. 

6.916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

Classificam-se neste código as remessas em devolução de mercadorias ou 

bens recebidos para conserto ou reparo. 

6.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial 

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de 

consignação mercantil ou industrial. 

6.918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias recebidas 

anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

6.919 Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo 

industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou 

industrial 

Classificam-se neste código as devoluções simbólicas de mercadorias 

vendidas ou utilizadas em processo industrial, que tenham sido recebidas 

anteriormente a título de consignação mercantil ou industrial. 

6.920 Remessa de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as remessas de vasilhame ou sacaria. 

6.921 Devolução de vasilhame ou sacaria 

Classificam-se neste código as saídas por devolução de vasilhame ou 

sacaria. 

 

6.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de 

venda para entrega futura 
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Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples 

faturamento decorrente de venda para entrega futura. 

6.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à 

ordem 

Classificam-se neste código as saídas correspondentes à entrega de 

mercadorias por conta e ordem de terceiros, em vendas à ordem, cuja 

venda ao adquirente originário, foi classificada nos códigos “6.118 - Venda 

de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e 

ordem do adquirente originário, em venda à ordem” ou “6.119 - Venda de 

mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por 

conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem”. 

6.924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da 

mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

adquirente 

Classificam-se neste código as saídas de insumos com destino a 

estabelecimento industrializador, para serem industrializados por conta e 

ordem do adquirente, nas hipóteses em que os insumos não tenham 

transitado pelo estabelecimento do adquirente dos mesmos. 

6.925 Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e 

ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo 

estabelecimento do adquirente 

Classificam-se neste código as remessas, pelo estabelecimento 

industrializador, dos insumos recebidos, por conta e ordem do adquirente, 

para industrialização e incorporados ao produto final, nas hipóteses em que 

os insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente. O 

valor dos insumos nesta operação deverá ser igual ao valor dos insumos 

recebidos para industrialização. 

6.929 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal 

relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal - ECF 

Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais 

emitidos em operações ou prestações que também tenham sido registradas 

em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 

6.931 Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de 

retenção do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente 
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ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por 

transportador autônomo ou por transportador não inscrito na unidade 

da Federação onde iniciado o serviço 

Classificam-se neste código exclusivamente os lançamentos efetuados pelo 

remetente ou alienante da mercadoria quando lhe for atribuída a 

responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido pelo serviço de 

transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não 

inscrito na unidade da Federação onde iniciado o serviço. 

6.932 Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação 

diversa daquela onde inscrito o prestador 

Classificam-se neste código as prestações de serviço de transporte que 

tenham sido iniciadas em unidade da Federação diversa daquela onde o 

prestador está inscrito como contribuinte. 

6.933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 

Classificam-se neste código as prestações de serviços, de competência 

municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado.” 

 

6.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações 

de serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

  
7.000 SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR 

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o 

destinatário esteja localizado em outro país. 

  

7.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 

7.101 Venda de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de 

mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa. 

7.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não 

tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. 

Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por 
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estabelecimento comercial de cooperativa. 

7.105 Venda de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento, armazenados em depósito fechado, armazém geral ou 

outro sem que haja retorno ao estabelecimento depositante. 

7.106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva 

por ele transitar 

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, 

armazenadas em depósito fechado, armazém geral ou outro, que não 

tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento sem 

que haja retorno ao estabelecimento depositante. Também serão 

classificadas neste código as vendas de mercadorias importadas, cuja 

saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição alfandegária onde se 

processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao estabelecimento do 

comprador, sem transitar pelo estabelecimento do importador. 

7.127 Venda de produção do estabelecimento sob o regime de “drawback” 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no 

estabelecimento sob o regime de “drawback”, cujas compras foram 

classificadas no código “3.127 - Compra para industrialização sob o regime 

de “drawback””. 

  

7.200 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES 

7.201 Devolução de compra para industrialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem utilizadas em processo de industrialização, cujas entradas tenham 

sido classificadas como “Compra para industrialização”. 

7.202 Devolução de compra para comercialização 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como 

“Compra para comercialização”. 

7.205 Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de comunicação 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 
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faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 

comunicação. 

7.206 Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes das aquisições de serviços de 

transporte. 

7.207 Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 

Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores 

faturados indevidamente, decorrentes da compra de energia elétrica. 

7.210 Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido 

classificadas no código “3.126 - Compra para utilização na prestação de 

serviço”. 

7.211 Devolução de compras para industrialização sob o regime de 
“drawback” 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para 

serem utilizadas em processo de industrialização sob o regime de 

“drawback” e não utilizadas no referido processo, cujas entradas tenham 

sido classificadas no código “3.127 - Compra para industrialização sob o 

regime de “drawback””. 

  

7.250 VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

7.251 Venda de energia elétrica para o exterior 

Classificam-se neste código as vendas de energia elétrica para o exterior. 

  

7.300 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

7.301 Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da 

mesma natureza 

Classificam-se neste código as prestações de serviços de comunicação 

destinados às prestações de serviços da mesma natureza. 

  

7.350 PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

7.358 Prestação de serviço de transporte 
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Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte 

destinado a estabelecimento no exterior. 

  

7.500 EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS RECEBIDAS COM FIM ESPECÍFICO 

DE EXPORTAÇÃO 

7.501 Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de 

exportação 

Classificam-se neste código as exportações das mercadorias recebidas 

anteriormente com finalidade específica de exportação, cujas entradas 

tenham sido classificadas nos códigos “1.501 - Entrada de mercadoria 

recebida com fim específico de exportação” ou “2.501 - Entrada de 

mercadoria recebida com fim específico de exportação”. 

  

7.550 OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA 

USO OU CONSUMO 

7.551 Venda de bem do ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo 

imobilizado do estabelecimento. 

7.553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para 

integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada foi classificada 

no código “3.551 - Compra de bem para o ativo imobilizado”. 

7.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao 

uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada 

no código “3.556 - Compra de material para uso ou consumo”. 

7.650 SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E 

LUBRIFICANTES 

7.651  Venda de combustível ou lubrificante de produção do estabelecimento 

Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

industrializados no estabelecimento destinados ao exterior. 

 

7.654 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de 

terceiros 
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Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes 

adquiridos ou recebidos de terceiros destinados ao exterior. 

  

7.900 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS 

7.930 Lançamento efetuado a título de devolução de bem cuja entrada tenha 

ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão 

temporária 

Classificam-se neste código os lançamentos efetuados a título de saída em 

devolução de bens cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de regime 

especial aduaneiro de admissão temporária. 

7.949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações 

de serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores. 

 

 

 

 


