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Revenda de produtos para fora da ZFM caracteriza 
desvio de finalidade e pode gerar débitos de PIS e COFINS

A RFB publicou, em 01 de outubro de 2020, 
a Solução de Consulta Cosit n° 112/2020, 
abordando diversos aspectos relativos às 
contribuições sociais PIS e COFINS dentro 
do contexto da Zona Franca de Manaus.

Dentre as diversas questões abordadas, 
destaca-se a possibilidade de exigência 
das contribuições PIS e COFINS pelo 
desvio de finalidade.

De acordo com o órgão, a receita obtida 
com a venda de mercadorias destinadas 
ao consumo na ZFM, por empresa situada 
fora dessa área, é sujeita às alíquotas zero 
dessas contribuições (artigo 2° da Lei n° 
10.996/2004) .

Entretanto, segundo o órgão, as alíquotas 
zero pressupõem o consumo (revenda) 

das mercadorias dentro da própria ZFM. 
Desse modo, caracteriza-se o desvio da 
finalidade  (artigo 22 da Lei n° 11.945/2009) 
quando as mercadorias, adquiridas com 
alíquotas zero, são revendidas para fora 
da ZFM.

Nessa hipótese, segundo a RFB, o reven-
dedor (estabelecido na ZFM) das merca-
dorias adquiridas com o benefício das 
alíquotas zero, deve ser responsabilizado 
pelo recolhimento das contribuições eco-
nomizadas por seu fornecedor, localizado 
fora da ZFM.

Qual o impacto do entendimento na prá-
tica?

Na prática, as empresas comerciais esta-
belecidas em Manaus são responsáveis 
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pelo abastecimento de inúmeras cidades 
do interior do Estado do Amazonas.

Dessa forma, muitas empresas comer-
ciais de Manaus adquirem produtos de 
outras regiões do país para revende-los 
para o interior do Estado do Amazonas. 

A aquisição de produtos de outras regiões 
do país, por empresas da ZFM, é desone-
rada das contribuições PIS e COFINS, em 
razão das alíquotas zero previstas na lei.

Esse benefício, entretanto, aplica-se 
somente para as mercadorias que serão 
consumidas ou revendidas dentro da pró-
pria ZFM.

Portanto, ao revender mercadorias adqui-
ridas de fora da ZFM, a empresa comercial 
estabelecida nessa área será obrigada ao 
pagamento do:

1. PIS e da COFINS sobre a própria 
receita de vendas;
2. PIS e da COFINS antes desonerados 
do seu fornecedor, mediante alíquotas 
zero

Vendas para a Amazônia Ocidental

O entendimento aplicado pela RFB parte 
do pressuposto de que os benefícios con-
cedidos à ZFM não foram igualmente con-
feridos à denominada Amazônia Ocidental.

Entretanto, há decisões judiciais reconhe-
cendo que a legislação relativa à Amazô-
nia Ocidental foi recepcionada pela Cons-
tituição Federal .

Assim, a revenda de produtos para essa 
área seria igualmente beneficiada com a 
desoneração das contribuições PIS e 
COFINS .

contato@grbm.com.br (11) 99190-8018 www.grbm.com.br
São Paulo/SP Rua Coronel Paulino Carlos, 129 Paraíso CEP: 04006-040 Tel.: (11) 2292-1307
Manaus/AM Rua JK, 115 Aleixo Conj. Morada do Sol CEP: 69060-064 Tel.: (92) 3213-7275


