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Loja Franca

Conceito

➢ Loja Franca em fronteira terrestre:

➢ Regime Aduaneiro

➢ Permite venda de mercadoria nacional ou estrangeira

➢ Para pessoa em viagem terrestre internacional

➢ Pagamento em moeda nacional ou estrangeira

➢ Tratamento tributário diferenciado
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Requisitos e Condições para Concessão Regime

➢Cidade Gêmea de Cidade estrangeira, autorizada pelo MF

➢Lei Municipal autorizando Lojas Francas

➢Unidade da RFB no município

➢Venda exclusivamente sob o regime

➢Sistema informatizado de controle de mercadorias e créditos
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Loja Franca

Admissão das Mercadorias no Regime - Tributos

➢ Estrangeiras importadas

➢ Nacionais exportadas fictamente

➢ Nacionais recebidas do produtor

SUSPENSÃO

ISENÇÃO 
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Resolução GMC Nº 53/2008

➢ Artigo 14: Os viajantes gozarão de uma isenção adicional de

no mínimo US$ 300 (trezentos dólares estadunidenses, ou o

equivalente em outra moeda), em relação aos bens

adquiridos nas lojas francas (free shops) de chegada

existentes nos Estados Partes.

➢ Internalizado pelo Decreto nº 6.870, de 2009.
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Loja Franca

DECRETO-LEI Nº 1.455, de 1976

➢ Autoriza o funcionamento de lojas francas, nos termos

fixados pelo Ministério da Fazenda, atual Ministério da

Economia.

➢ Alterado pela Lei nº 12.723, de 2012 que incluiu a previsão

de instalação de lojas francas em pontos de fronteira.
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Loja Franca

Portaria MF nº 307, de 2014

➢ Regulamenta a aplicação do regime aduaneiro especial de

loja franca em fronteira terrestre.

➢ Artigo 9º: A RFB poderá editar ato específico com a relação

de mercadorias nacionais e importadas cuja admissão no

regime seja vedada.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 1.799, de 2018

➢ Estabelece normas complementares sobre a aplicação do

regime de loja franca em fronteira terrestre

Mercadorias Vedadas no Regime (16 de março de 2018)

➢1. Meios de transporte, nem suas partes e peças, óleos e

combustíveis.

➢ 2. Produtos sujeitos à aplicação de direitos antidumping ou

compensatórios
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Loja Franca

RESOLUÇÃO GMC Nº 64, de 16/12/2018

➢ Mercadorias excluídas do regime.
➢ Meios de transporte nem suas partes e peças, óleos e combustíveis
➢ Produtos da cesta básica de consumo da população de fronteira (incluídos, dentre outros, os 

produtos do reino animal, reino vegetal e de armazém)
➢ Animais vivos e plantas
➢ Armas e munições
➢ Produtos do tabaco e cigarros
➢ Maquinário agrícola/agropecuária, industrial, comercial e/ou de serviços
➢ Eletrodomésticos de grande porte
➢ Materiais de construção civil, incluídos materiais elétricos e suas partes, hidráulicos e 

sanitários
➢ Pneus
➢ Tecidos e fios e calçados (exceto tênis e sandálias)

➢ Artigo 6º: Esta Decisão deverá ser incorporada até 01/04/2019
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 1.866, de 2018

➢ Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.799, em 27 de

dezembro de 2018.

➢ Incorporação ao ordenamento jurídico da lista de

mercadorias excluídas do Regime.
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DECRETO 162/2019 – URUGUAY, 10 de junho de 2019

➢ Incorporação ao ordenamento jurídico da Resolução GMC

nº 64/2018.

➢ Artigo 2º: O Decreto entrará em vigor a partir da vigência

simultânea nos ordenamentos jurídicos dos estados partes,

conforme o artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 1.908, de 2019

➢ Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.799, em 19 de agosto

de 2019.

➢ Volta a situação anterior.
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O Anexo da Resolução GMC nº 64/2018 será 

implementado pelo Brasil?

➢ SIM, assim que todos os estados-partes instituírem em seu

ordenamento a lista de que trata o Anexo.

➢ Conforme visto, a implementação do Anexo, depende

apenas de um ato normativo do Secretário da RFB.

➢ O uso da opção condicional, como no caso do Decreto

Uruguaio, não é permitida no nossa legislação, já que se trata

de norma infralegal.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Renato Cardoso de Sousa
Subsecretaria de Administração Aduaneira
Receita Federal do Brasil
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