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PRINCIPAIS OPERAÇÕES

AMOSTRAS GRÁTIS

Remetente RecebedorRemessa de Amostra Grátis
CFOP 5.911/6.911

Remessa de Amostra Grátis
CFOP 5.911/6.911

São isentas as saídas de AMOSTRAS de diminuto ou nenhum valor comercial, 
distribuídas gratuitamente, e na importação de AMOSTRAS, sem valor comercial, 
representadas por quantidade, fragmentos ou partes de qualquer mercadoria, 
estritamente necessários para dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade:

- Isenção do ICMS, conforme Art. 4º, Anexo I, item 06, do RICMS/PR. 
- Isenção do IPI conforme art. 54, incisos III a V do RIPI/10.
• Não há previsão de manutenção do crédito no ICMS.
• É possível haver isenção na importação de amostras quando não houver 
incidência de impostos de importação e não houver contratação de câmbio.
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DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES

Remetente RecebedorDistribuição de Brindes
CFOP 5.910/6.910

Distribuição de Brindes
CFOP 5.910/6.910

Brindes, são materiais destinados à distribuição gratuita, que não se caracterizam 
como mercadorias e não podem fazer parte da linha normal de 
comercialização/industrialização daquele que os remete. 

- Não incidência do ICMS, conforme Arts 2º e 5º do RICMS/PR e entendimento da 
Consulta 65/87. 
- Não incidência do IPI, conforme arts. 35 e 36 do RIPI/10.
* Não há previsão de manutenção do crédito no ICMS.

Fornecedor: 
Comercial 

ou Industrial Venda: 5.101/5.102 ou 6.101/6.102Venda: 5.101/5.102 ou 6.101/6.102

1.949/2.949

(Consumidor  ou 
Usuário Final)

DOAÇÃO DE MERCADORIAS / BONIFICAÇÃODOAÇÃO DE MERCADORIAS / BONIFICAÇÃO
A simples circulação de mercadorias, seja a qualquer título (venda, empréstimo, doação, etc),
constitui fato gerador do imposto, devendo-se usar o CFOP 5.910/6.910.

Entre os exemplos de doações beneficiadas, podemos citar as seguintes:
a) Saídas de mercadorias em decorrência de DOAÇÕES a entidades governamentais e a
entidades reconhecidas de utilidade pública que atendam aos requisitos do art. 14 do Código
Tributário Nacional, para a assistência às vítimas de calamidade pública, assim declarada por ato
expresso da autoridade competente .
b) Saídas de mercadorias em decorrência de DOAÇÕES destinadas à Secretaria da Educação
para distribuição, também por doação, à rede oficial de ensino.
c) Saídas de arroz, feijão, milho e farinha de mandioca, promovidas pela Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB, dentro do Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos no
Nordeste Semi-Árido (PRODEA), em decorrência de DOAÇÕES à SUDENE para serem
distribuídas às populações alistadas em frentes de emergência constituídas no âmbito do
Programa de Combate à Fome no Nordeste.
d) Saídas de mercadorias em decorrência de DOAÇÕES efetuadas ao Governo do Estado para
distribuição gratuita a pessoas necessárias ou vítimas de catástrofes, em decorrência de programa
instituído para esse fim, bem como à prestação de serviço de transporte daquelas mercadorias.
e) Saídas destinadas ao Programa "Fome Zero".

f) doações de mercadorias beneficiadas com isenção objetiva. Exemplo disto é a doação de flores

que possui isenção não por ser doação, mas por haver um benefício específico para este produto

no item 81 da tabela I do anexo I do RICMS/PR.

DOAÇÃO DE MERCADORIAS / BONIFICAÇÃO

Remetente

Recebedor

Doação/Bonificação
CFOP 5.910/6.910

Doação/Bonificação
CFOP 5.910/6.910

Comprador

1.910/2.910

Vendedor
5.102/6.102
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DIFERIMENTO PARCIAL

Remetente RecebedorVendas a revendedores/industriais
CFOP 5.101 ou 5.102

Vendas a revendedores/industriais
CFOP 5.101 ou 5.102

Esta operação não existe em nível de IPI, aplicando-se os seguintes percentuais: (art. 108 do

RICMS/PR)

I - 33,33% do valor do imposto, na hipótese da alíquota ser 18%;

II - 58,62% do valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas

posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da NCM, de que trata a alínea "c" do inciso V do art. 14.

III - 52% do valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas

posições 3303, 3304, 3305 e 3307 da NCM, de que trata a alínea "f" do inciso III do art. 14,

exceto em relação àquelas de que tratam os itens 1, 3, e 7 da alínea “h” do inciso II do mesmo

artigo;

IV - 61,11% do valor do imposto, nas saídas de ureia classificada no código NCM

3102.10.10.

A regra acima não se aplica às operações:

I - sujeitas ao regime de substituição tributária;

II - com petróleo e combustíveis.

III - que destinem mercadorias a empresas de construção civil.

CONCEITO:

Consignante: “A pessoa que faz ou promove a consignação. O comerciante que
remete a mercadoria a outrem em consignação.

Consignatário: “O comerciante que recebe a mercadoria do consignante, para vendê-
la , por conta deste segundo suas instruções.

Consignado: “É a mercadoria ou produto consignado”.

Consignação é transferência da posse e não da propriedade.

Na devolução simbólica não há necessidade de se emitir nota.

Fundamentação Legal: Artigos 554 a 566 do RICMS/PR (Acerca da
consignação industrial os arts. 596 a 601). Para o IPI, arts. 190, § 4º, 501 a 504
do RIPI/10.

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL / INDUSTRIAL

CONSIGNAÇÃO CONSIGNATÁRIO

Saída: 5.917/6.917
“Remessa em consignação”

Saída: 5.115/6.115
“Venda de mercadoria recebida 

em consignação”

Saída: 5.113/6.113
(Consignante Indústria)

5.114/6.114
(Consignante Comércio)

“Venda de mercadoria anteriormente
remetida em consignação”

Entrada: 1.918/2.918
“Devolução de mercadoria 

remetida em 
consignação mercantil”

Entrada: 1.917 / 2.917
“Entrada de mercadoria 

recebida em consignação 
mercantil”

1.113/2.113
“Compra para comercialização 
de mercadoria recebida anterior-

mente em consignação mercantil”

Saída: 5.918/6.918
“Devolução de mercadoria
recebida em consignação”

( Devolução real )

CONSIGNAÇÃO MERCANTIL

1 3

4

7

5

2
6
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CONSIGNAÇÃO CONSIGNATÁRIO

Saída: 5.917/6.917
“Remessa em consignação industrial”

Saída: 5.112/6.112
“Venda de mercadoria recebida 

em consignação”

Saída: 5.111/6.111 (consignante industrial)
“Venda efetiva de produtos de produção própria

anteriormente remetidos em consignação”

Entrada: 1.919/2.919
“Devolução Simbólica 
Mensal (art. 559, I, “a” 

do RICMS/PR)”

Entrada: 1.917 / 2.917
“Entrada de mercadoria 

recebida em consignação 
Mercantil/Industrial”Saída: 5.919/6.919 - “Devolução Simbólica 

de mercadoria recebida em consignação” 
(Art. 559, I, “a” do RICMS/PR)

CONSIGNAÇÃO / INDUSTRIAL

1 3

4

7

5

2

6
1.111/2.111

“Compra efetiva de insumos recebidos
anteriormente em consignação industrial

Saída: 5.112/6.112 (consignante comercial)
“Venda efetiva de produtos adquiridos de 

terceiros anteriormente remetidos em 
consignação” 4a

Entrada: 1.918/2.918
“Devolução de mercadoria  
remetida em consignação 

industrial”

7a Saída: 5.918/6.918
“Devolução de mercadoria
recebida em consignação”

( Devolução real ) 6a

Fund. Legal: Suspenso do ICMS para simples faturamento -
Artigo 328, do RICMS/PR. Lançamento facultativo no IPI (Art.
187 RIPI/10).

Venda Efetiva (Remessa), o ICMS será debitado na circulação da
mercadoria;

CONCEITO:

• A Venda para Entrega Futura, para efeitos da legislação tributária,
ocorre quando a mercadoria é entregue de uma só vez ou
parceladamente, em data posterior à da venda ou faturamento, ou
seja, quando a emissão da Nota Fiscal é realizada apenas para fins de
simples faturamento, sem que ocorra, simultaneamente, a efetiva
saída da mercadoria vendida. (Ocorre quando há estoque)

VENDA PARA ENTREGA FUTURA

Empresa
A

5.922 / 6.922
“Simples faturamento decorrente 

da venda de entrega futura”
( sem destaque de ICMS)

Empresa
B

Entrada:
1.922 / 2.922
“Simples faturamento decorrente de 
compra para recebimento futuro”

1.117/2.117
“Compra para Comercialização originada de 
encomenda para recebimento futuro (Comércio).

1.116/2.116
“Compra para industrialização originada
de encomenda para recebimento futuro” (Indústria).

Saída:

5.116/6.116

“Venda de produção do estabelecimento
originada por encomenda para entrega
futura”

5.117/6.117

“Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, originada por
encomenda para entrega futura”

(Saída Real do Produto)

Com destaque de ICMS

VENDA PARA ENTREGA FUTURA
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Entende-se por demonstração a remessa de um bem durável de uma
empresa à outra, ou a pessoa física, para que esta verifique suas
qualidades e a perfeita adaptação às finalidades a que se destina,
podendo ou não o destinatário adquirir o bem recebido em
demonstração.

Neste sentido o artigo 105, V e 344 a 346 do RICMS/PR, prevendo a
suspensão desde que o retorno ocorra em 60 dias nos casos de
demonstração.

Para o mostruário o benefício é de 90 dias e o produto deverá retornar
ao estabelecimento, usando-se para este último o CFOP 5.949/6.949.

DEMONSTRAÇÃO / MOSTRUÁRIO

DEMONSTRAÇÃO

SAÍDA:
5.912 / 6.912

“ Remessa de Demonstração”
Operação Tributada

Empresa
B

Entrada
1.912 / 2.912

“demonstração”
Direito ao Crédito

DEVOLUÇÃO
5.913 / 6.913

“ demonstração”
Operação Tributada

DEVOLUÇÃO
1.913 / 2.913

“ demonstração”
Direito ao Crédito

Empresa
A

• Remessa internas e interestaduais: Isenção do ICMS e do IPI:

• CFOP: 5.914/6.914

• Item 78 do Anexo I do RICMS - Isenção do ICMS nas Saídas e
retornos de mercadorias com destino a EXPOSIÇÃO OU
FEIRA, para mostra ao público em geral, desde que retornem
ao estabelecimento de origem, no prazo de sessenta dias
contados da data da saída. Isenção do IPI - art. 43, II do
RIPI/10.

REMESSA PARA FEIRA / EXPOSIÇÃO
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REMESSA PARA FEIRA / EXPOSIÇÃO

SAÍDA:
5.914 / 6.914

“ Remessa Para Exposição/Feira”
Operação Isenta (60 DD)

Local do Evento

ENTRADA EM RETORNO DE FEIRA / EXPOSIÇÃO
1.914/2.914

Operação Isenta (60 DD)

Remetente

• Caracteriza-se como Venda Ambulante a saída de
mercadoria para realização de operações de venda,
fora do estabelecimento do contribuinte, sem
destinatário certo, inclusive por meio de veículos
(Art. 329 do RICMS/PR).

• Nota Fiscal Geral: 5.904/6.904

• Venda ambulante: 5.103/6.103 ou 5.104/6.104

• Retorno do que não for vendido: 1.904/2.904

VENDA AMBULANTE

VENDA AMBULANTE

Remessa Para Venda Fora do Estabelecimento
5.904/6.904

Local da Venda

RETORNO DE MERCADORIA NÃO VENDIDA
1.904/2.904

Remetente
Industrial / Comerciante

1

5.103/6.103 – VE3DA DE

PRODUÇÃO PRÓPRIA

5.104/6.104 – VE3DA

MERC. ADQ. TERCEIROS

2

3
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Suspenso do ICMS - CFE. Arts. 105, VII e 334 a 341, do RICMS/PR. Encerra-se o
benefício em 180 dias da sua remessa:

Art. 334. É suspenso o pagamento do imposto na saída promovida por
estabelecimento de contribuinte:

I - em operações internas ou interestaduais, para conserto ou industrialização, sob a
condição de retorno real ou simbólico ao estabelecimento remetente, no prazo de
até 180 dias, contados da data da saída;

II - em operações internas, no posterior retorno, real ou simbólico, em devolução
realizada no prazo referido no inciso anterior, pelo estabelecimento industrializador
com destino ao estabelecimento do contribuinte autor da encomenda referente à
industrialização.

Para efeitos de IPI, a suspensão decorre do artigo 43, incisos VI (remessa) e VII
(retorno) do RIPI/10.

Remessa para Industrialização ou Conserto

Saída:
5.902 / 6.902
“Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda”

5.124/6.124
Valor adicional “Industrialização efetuada para outra empresa”

5.903/6903
“Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada
no referido processo”

Empresa
A

SAÍDA:
5.901 / 6.901

“Remessa para Industrialização por encomenda”
ICMS: Suspenso

Empresa
B

Entrada:

1902/2902 “Retorno de
mercadoria remetida para
industrialização por
encomenda”

1.903/2.903 “Retorno de
mercadoria remetida para
industrialização e não
aplicada no referido
processo”

Entrada:

1.901/2.901

“Entrada p/ 
industrialização 
por encomenda”  

REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOREMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

Fund. Legal: Remessa à Ordem; Suspenso do ICMS Artigo 328 , 
do RICMS/PR; 
Venda à Ordem; o ICMS será tributado conforme o produto; 
Para o IPI, arts. 251, § 3º; ; 407, VII e 410 do RIPI

CONCEITO:

• A venda à ordem é aquela em que o estabelecimento
vendedor, por conta e ordem do estabelecimento comprador,
entrega a mercadoria a um terceiro estabelecimento.

VENDA À ORDEM / OPERAÇÃO TRIANGULAR
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Empresa A

Empresa B

Empresa
C

SAÍDA
5.118/6.118 ou 5.119/6.119

“Venda de produção do estabelecimento entregue 
ao destinatário por conta e ordem do 

adquirente originário,  em venda à ordem”
Com destaque de ICMS

SAÍDA
5.923/6.923  “Remessa de 

mercadoria  por conta e
ordem  de terceiros  em 
venda a ordem” sem 

destaque de 
ICMS

SAÍDA
5.120/6.120 “ Venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente”

E3TRADA:
1.118/ 2.118

“ Compra para comercialização, 
entregue pelo vendedor, remetente ao 

destinatário, em venda a ordem”

ENTRADA
1.923/2.923 “ Entrada de mercadoria recebida
do vendedor remetente, em venda à ordem”
1.121/2.121 “Compra para comercialização, em venda a
ordem, já recebida do vendedor remetente” (Comércio).
1.120/2.120 “ Compra p/ industrialização, em venda à
ordem, já recebida do vendedor remetente” (Indústria)

1

2

3

VENDA À ORDEM / OPERAÇÃO TRIANGULARVENDA À ORDEM / OPERAÇÃO TRIANGULAR

Empresa A
Comprador B
Encomendante

Industrializador
C

SAÍDA
5.122/6.122

“Venda de Produção Própria”
Com destaque de ICMS

5.123/6.123
“Venda Prod. Adq. Terceiros”

Com destaque de ICMS

SAÍDA
5.924/6.924  

“Remessa para industrialização
por conta e ordem do adquirente”

Sem destaque de ICMS

RETORNO DOS INSUMOS 5.925/6.925
MÃO DE OBRA + MAT. APLICADO 5.125/6.125

E3TRADA:
1.122/2.122

Compra para Industrialização de produto
remetido para industrialização diretamente

ENTRADA; 1.924/2.924 “ Entrada para industrialização por conta e ordem de terceiro”

2

3

INDUSTRIALIZAÇÃO OPERAÇÃO TRIANGULARINDUSTRIALIZAÇÃO OPERAÇÃO TRIANGULAR

Suspensão do ICMS operações 
Internas e Débito sobre o valor 

agregado em operação 
interestadual

1

QUESTIONAMENTOS
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OBRIGADO!

JOSÉ JULBERTO MEIRA JUNIOR

• Advogado, pós-graduado em Direito Tributário;

• ex-consultor jurídico do Grupo IOB;

• foi Diretor e Consultor Jurídico de ACTO Edição de Publicações Fiscais;

• autor do Regulamento Comentado, Anotado e Remissivo ACTO de ICMS do Paraná;

• autor do Regulamento e Tabela do IPI anotado e remissivo ACTO;

• especialista em tributos indiretos;

• autor do livro “Substituição Tributária do ICMS, Uma Visão Crítica” (editora Juruá, 2001);

• membro do Instituto de Direito Tributário do Paraná (IDT/PR);

• membro da Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT);

• membro honorário do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT);

• Instrutor de cursos na área desde 1988;

• palestrante e conferencista;

• assessor jurídico de inúmeras empresas;

• Professor Universitário em cursos de graduação e pós-graduação;

• Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná e da FIEP;

• sócio da Maran, Gehlen Advogados Associados, em Curitiba.


