
Secretaria da Receita Federal 

 

Entreposto Industrial Sob 

Controle Informatizado (Recof) 

Regras e Aplicação Básica 
 



• Conceitos  

• Regime Aduaneiro/ Regime Aduaneiro Especial; 

 Suspensão/prazo/condições/garantia 

• Conceito Recof 

• Evolução de Entreposto Industrial 

• Modelo atual x modelo anterior; 

 Base física operacional; 

 Modelo de controle aduaneiro 

Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 



• Conceito  

• O regime permite importar ou adquirir no mercado 

interno, com suspensão da exigibilidade de 

tributos, mercadorias a serem submetidas a 

operações de industrialização de produtos 

destinados a exportação  

Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

Modalidades do regime – indústrias 

• De telecomunicação e informática (Recof Informática); 

• Aeronáutica (Recof Aeronáutico); 

• Automotiva (Recof Automotivo); 

• De semicondutores e bens de alta tecnologia para 

telecomunicação e informática (Recof Semicondutores); 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

Operações permitidas 

• Montagem de produtos relacionados em norma; 

• Transformação, beneficiamento e montagem de partes e peças; 

• Acondicionamento e reacondicionamento de partes e peças 

comercializadas no mesmo estado; 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

 Outras operações permitidas 

• Testes de performance, resistência ou funcionamento (produtos do anexo I); 

• Desenvolvimento de produtos 9produtos do anexo I); 

• Renovação, recondicionamento, manutenção e reparo de (usados): 

 produtos da indústria aeronáutica; e 

 Motores e transmissões; 

• Desmontagem de produtos da indústria aeronáutica p/exportação (usados). 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

HABILITAÇÃO P/ OPERAR O REGIME 

  
• DEPENDE DE PRÉVIA HABILITAÇÃO NA SRF; 

 

QUEM PODE HABILITAR-SE? (ART. 4) 

      
• FABR. PRODUTOS ANEXO I; 

• FABR. PARTES PEÇAS P/PRODS DA INDUSTRIA               

AUTOMOTIVA E AERONÁUTICA; 

• EMPR. EXCL.PRESTADORA  SERVIÇOS DE REPARO E MANUT.  

AERONAVES E EQUIP. E INSTRU. DE USO AERONÁUTICO. 

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

Beneficiários do regime (exigências) 

• Regularidade fiscal (CND); 

• Patrimônio líquido superior a R$ 25 milhões (garantia relativa à 

diferença); 

• Sistema informatizado de controle integrado aos corporativos; 

• Autorização para exercício da atividade ( indústria aeronáutica) 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

 Compromissos – empresa industrial 

• exportar produtos industrializados, com a utilização de mercadorias 

estrangeiras admitidas no regime, no valor mínimo anual equivalente a: 

 US$ 10 milhões,  nos Recof Informática e Semicondutores; e 

 US$ 20 milhões, para as demais modalidades; e  

• Aplicar anualmente pelo menos 80% ( exceções) das mercadorias 

estrangeiras admitidas no regime na produção dos bens que industrialize. 

 Compromissos – prestadora de serviços 

• prestar serviços a clientes sediados no exterior, contra pagamento em moeda 

estrangeira, no valor mínimo anual equivalente a US$ 5 milhões  

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

 Facilidades adicionais 

• Desembaraço automático da mercadoria importada; 

• Tratamento de “carga não destinada a armazenamento" no Mantra;  

• Remessa da mercadoria/produto industrializado ao exterior sem 

grandes formalidades (testes ou demonstração, reparo, restauração 

ou agregação de partes, peças); 

• Armazenamento das mercadorias e dos produtos industrializados em 

porto seco ou depósito fechado do próprio beneficiário; 

• Exportações preferencialmente dispensadas de conferência 

aduaneira (prazos p/ conclusão em caso de seleção); e 

• Exclusão da responsabilidade tributária em até 1% (perda). 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

Habilitação conjunta 

• Empresa montadora dos produtos relacionados; 

• Habilitação conjunta do fornecedor industrial de partes, 

peças e componentes; 

• Ausência de compromissos ao co-habilitado; 

• Responsabilidade solidária com beneficiário em razão da 

admissão; 

• Possibilidade de habilitação conjunta do fornecedor 

industrial do fornecedor (indústria automotiva) 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

 PROCEDIMENTOS HABILITAÇÃO (ART 11) 

 

• I  –   BALANÇO OU BALANCETE; 

• II –  ATO CONSTITUTIVO, CONT.SOCIAL OU ESTATUTO; 

• III–  DOC.TÉCNICA SISTEMA INFORMATIZADO.; 

• IV -  RELAÇÃO DOS PRODS. INDUSTRIALIZADOS; 

• V –   RELAÇÃO PRODS. ANEXO I, NAS QUAIS AS PARTES E 

 PEÇAS FABRICADAS SE DESTINAM; 

• VI –  COEFICIENTES TÉCNICOS INSUMO X PRODUTO COM 

 ESTIMATIVA PERDA OU QUEBRA; 

• VII – PROCESSO INDUSTR. E CICLO PRODUÇÃO - PPB ; 

• VIII– PLANO DE CONTAS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS .  



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

HABILITAÇÃO  
 

 A habilitação será concedida em caráter PRECÁRIO, por meio de Ato 

Declaratório Executivo (ADE). 

  

 O ADE será emitido para o CNPJ da matriz e conterá: 

• I - os estabelecimentos da empresa requerente e os de seus fornecedores diretos 

ou indiretos autorizados a operar o regime; 

• II - o caráter precário da habilitação; 

• III - as modalidades para as quais está sendo habilitada a empresa interessada; 

e 

• IV - as operações vedadas no regime em razão das carências funcionais do 

sistema de controle. 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

 Ganhos com o regime 

• Para o País, em: 

 desenvolvimento econômico;  

 incremento às exportações; e 

 desenvolvimento industrial e tecnológico; e 

•  Para as empresas, em: 

 diminuição de custos e ganhos em competitividade; 

– redução na tarifa de armazenagem; 

– redução de estoques ao longo de toda a cadeia produtiva; 

– ganho de fluxo de caixa; 

 agilização das operações;  

 eliminação de etapas intermediárias; e 

 economia tributária por toda a cadeia. 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 
 Aplicação do regime: 

 
• Prazo de suspensão – 1 ano, prorrogável por mais 1 ano; 

 

• ADMISSÃO – Através de Declaração de importação; 

 

• Tratamento da Carga não destinada a armazenamento; 

 

• Permitido a transferência de outro regime para o   RECOF, vedado o procedimento 

inverso; 

 

• Desembaraçada no Canal Verde do SISCOMEX; 

 

• O licenciamento não automático deverá ocorrer previamente à admissão das 

mercadorias no regime. 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 
 Hipóteses de extinção: 

• Exportação –Produto industrializado 

                      Insumo importado 

                      Mercadoria nacional no estado 

                      Produto com Insumo s/ cobertura Cambial 

• Reexportação – Insumo estrang. s/Cobert. Cambial; 

• Transferência para outro Beneficiário (Recof compartilhado); 

• Despacho para Consumo 

                      Mercadorias estrang. Imcorp. a produto acabado; 

                      Mercadoria no estado em que foi importada; 

• Destruição; 

• Retorno ao mercado interno de mercadoria nacional. 

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

 TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS 

 
• Somente poderá ser efetuada no primeiro ano de vigência do regime; 

 

•  O prazo terá sua contagem reiniciada a partir da data da transferência, não 

podendo ser prorrogável; e 

 

• O termo inicial passa a ser a data da transferência 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

DESTRUIÇÃO DE MERCADORIAS 

 
• Com cobertura cambial – prévio pagamento dos tributos suspensos; 

 

•  Resíduos poderão ser exportados ou despachados para consumo, mediante 

recolhimento dos tributos, ou destruídos; 

 

• A unidade da SRF poderá autorizar a destruição periódica dos resíduos com 

dispensa da fiscalização, mediante adoção de providências de controle que 

julgar cabíveis. 

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

 
• Até o quinto dia útil do mês subsequente; 

 

• Formalizado através de Registro de DI; 

 

• IPI recolhido na forma na legislação de regência; 

 

• Estoques com prazo vencido (vigência do regime) e com tributos com 

exigibilidade suspensa incidentes na importação, deverão ser recolhidos com 

juros  e multa de mora, a partir da data de admissão no regime, não 

dispensando o registro da respectiva DI (DI preliminar e processo). Caso 

contrário - multa de Ofício. 

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 
 PERDAS 

• Redução quantitativa de estoque, por motivo de deterioração ou defeito de 

fabricação, e que se tornaram inúteis para sua utilização produtiva, ou que 

foram inutilizadas acidentalmente no processo produtivo. 

 

• PERCENTUAL MÁXIMO DE 1 % (PERDA INEVITÁVEL AO PROCESSO 

PRODUTIVO; 

• Deverão ser separadas fisicamente e submetidas a destruição ou alienadas como sucata; 

• Deverão ser apuradas trimestralmente; 

• Perdas que excederem o percentual fixados deverão ser Recolhidos os tributos 

suspensos; 

• A ausência de apuração de perdas – presunção de 0%; 

• Relatório de perdas excedentes – até o quinto dia do mês subseqüente (fora do prazo – 

perda do limite de tolerância); 

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 
 AMBRA 

  

• A mercadoria admitida no regime poderá ser remetida ao exterior, por via 

aérea, para testes ou demonstração, bem assim para reparo, restauração ou 

agregação de partes, peças ou componentes, sem suspensão ou interrupção da 

contagem do tempo estabelecido para a permanência no regime. 

  

• Será feita com base em "Autorização de Movimentação de Bens Submetidos ao Recof 

(Ambra)“;  

 

• A saída de mercadoria do País e o seu retorno deverão ser instruídos com a Ambra, com 

a Nota Fiscal e com o conhecimento de transporte correspondentes. 

 

• A saída do País de mercadoria amparada por Ambra não constitui hipótese de extinção 

da aplicação do regime. 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 
 CONTROLE DO REGIME 

• Será efetuado com base no SISTEMA INFORMATIZADO, integrado aos respectivos controles 

corporativos e fiscais da empresa 

 

• O sistema Informatizado estará sujeito a auditoria de sistemas (IN SRF 593/05), sendo que a 

primeira ocorrerá em prazo de até 90 dias, contados da data de sua apresentação formal; 

 

• A auditoria consiste na verificação da confiabilidade dos dados (integridade, medidas de tempo 

entre falhas, etc.), da performance (tempo de resposta para uma transação, área de armazenamento, 

etc.), da interoperabilidade e dos requisitos legais do sistema; 

 

• Os sistemas Informatizados serão submetidos a uma auditoria por ano. 

 

• O sistema informatizado deverá individualizar as operações de cada estabelecimento indicado pela 

empresa habilitada, bem assim de seus fornecedores co-habilitados. 

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 

 RETIFICAÇÃO  DECL.  ADMISSÃO 
• Para registrar acréscimos e divergências quanto à natureza da mercadoria, 

decorrentes de erro de expedição, deverá ser formalizada processo de 

retificação de DI. 

 

• Sem retificação – pena de perdimento ou lançamento de ofício. 

 

 ERRO DE EXPEDIÇÃO 
 

• Divergência de conteúdo da mercadoria relativamente ao AWB ou packing list, 

não detectável sem a retirada das mercadorias de suas unidades de carga, 

volumes ou embalagens 

 

 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 
• IN SRF 680/06 - Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço 

aduaneiro, qualquer que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o 

regime tributário pleiteado, será realizada: 

 

• ... II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e 

instruída com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos 

tributos, direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as 

relativas a infrações administrativas ao controle das importações, devidos, 

e do atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de 

competência de outros órgãos ou agências da administração pública 

federal. 



Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado (Recof) 
• § 5o Ressalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas 

ou acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto 

de solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a 

ser apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de 

lançamento de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de 

aplicação da pena de perdimento. 

 

• § 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias 

efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por 

esse no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 

Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 do Decreto nº 4.544, de 

26 de dezembro de 2002. 
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Informatizado (Recof) 
• IN SRF 680/06 - Art. 46. A retificação, por solicitação do 

importador, será efetuada: 

• I - na unidade da SRF com jurisdição para fins de 
fiscalização dos tributos incidentes no comércio exterior, 
sobre o domicílio do importador, quando decorrentes de: 

 ... 

• b) correção da quantidade ou da natureza de mercadoria 
admitida no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto 
Industrial sob Controle Informatizado (Recof). 

 

• Art. 72 Fica formalmente revogads o art. 26 da IN SRF 
417/04. 
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Informatizado (Recof) 

 Possibilidade de perda da habilitação 

• Desabilitação de ofício – inadimplemento dos 

compromissos (condição resolutória); 

• Sanção administrativa de cancelamento: 

 Acúmulo, em 3 anos, de 12 meses de suspensão; 

 Prática de ato que embarace, dificulte ou impeça a fiscalização;  

 Sentença condenatória em crime contra a administração pública 

ou contra a ordem tributária; ou; 

 Ação ou omissão dolosa tendente a subtrair ao controle 

aduaneiro, ou dele ocultar, a importação ou exportação de 

mercadorias. 
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Informatizado (Recof) 
 O CANCELAMENTO SERÁ FORMALIZADO MEDIANTE ADE  

SUPERINTENDENTE DA SRRF E IMPLICA EM: 

 
• VEDAÇÃO DA ADMISSÃO DE MERCADORIAS NO REGIME, 

INCLUSIVE CO-HABILITADOS; 

 

• EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS, JUROS E MULTA, CALCULADOS A 

PARTIR DA DATA DE ADMISSÃO, RELATIVAMENTE AO ESTOQUE 

EXISTENTE QUE NÃO FOI DESTINADO NO PRAZO DE 30 DIAS. 

 

• NOVA HABILITAÇÃO – SOMENTE 2 ANOS APÓS O ADE. 
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Informatizado (Recof) 
 Comparação com outros regimes de industrialização 

• Aspectos básicos a serem considerados; 

 Possibilidade de a empresa figurar como beneficiária; 

 Necessidade de habilitação prévia;  

 Tributos suspensos e facilidades adicionais oferecidas; 

 Confronto entre custos exigidos na implementação e benefícios; 

 Tipo de mercadoria a ser importada ou exportada; 

 Cobertura cambial nas operações; 

 Operações de industrialização permitidas; 

 Formas de extinção da aplicação; e 

 Fluxo de mercadorias a serem admitidas. 
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Informatizado (Recof) 

 Legislação atualizada 

• Decreto-lei nº 37/66 – arts. 89 a 91; 

• Decreto nº 4.543, de 2002 – arts. 372 a 380; 

• Instrução Normativa SRF nº 417, de 2004*; 

• Instrução Normativa SRF nº 593, de 2005, 

• ADE Conjunto Coana/Cotec nº 02, de 2003.** 

* Alterada pela IN SRF nº 547, de 2005 e IN SRF nº 680, de 2006, 

** Alterado pelos ADE Conjunto Coana/Cotec nº 3, de 2004, nº 1, 

de 2005 e nº 2, de 2006. 


