
 
ESTADO DA PARAÍBA 

DECRETO Nº 38.205 DE 04 DE ABRIL DE 2018. 

PUBLICADO NO DOE DE 05.04.18 

 

Dispõe sobre a locação 

temporária de espaços para 

armazenamento de bens ou 

mercadorias por 

contribuintes do ICMS, no 

Estado da Paraíba. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 86, inciso IV, da 

Constituição do Estado,  

D E C R E T A: 

Art. 1º O contribuinte do ICMS que locar, de 

empresa de Aluguel de Imóvel Próprio - Atividade “Self Storage”, 

espaços para o armazenamento temporário de bens ou mercadorias, em 

território paraibano, deverá cumprir o disposto neste Decreto. 

§ 1º Para efeito do disposto no “caput”, empresa de 

Aluguel de Imóvel Próprio - Atividade “Self Storage” é aquela cuja 

atividade econômica preponderante é locação temporária de espaços 

individuais e privativos destinados ao armazenamento de bens ou 

mercadorias, na modalidade de autosserviço. 

§ 2º Considera-se autosserviço a colocação, a 

guarda, a conservação, a retirada dos bens depositados e o seu transporte 

de inteira responsabilidade do locatário. 

 

 

Art. 2º A locação temporária de espaços físicos em 

“Self Storage”, denominados também de “áreas locativas”, para 

contribuintes do ICMS deverá ser documentada por contrato particular 

entre as partes. 

§ 1º Fica vedada a concessão de inscrição para box ou área 

locativa de forma individualizada. 

§ 2º O contribuinte do ICMS somente poderá depositar 

bens do ativo imobilizado ou mercadorias em “Self-Storage” se ele 

possuir inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba - 

CICMS-PB. 
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Art. 3º As operações de remessa e de retorno de 

bens ou mercadorias, de que trata este Decreto, terão o mesmo tratamento 

tributário previsto no Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo 

Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997. 

 

Art. 4º O contribuinte do ICMS que locar áreas 

locativas de empresa Aluguel de Imóvel Próprio - Atividade “Self 

Storage” deverá comunicar o fato ao Fisco deste Estado e indicar no livro 

Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências - 

modelo 6, no mínimo, os seguintes dados do contrato referido no  art. 2º 

deste Decreto: 

I - número do box ou área locativa; 

II - identificação do locador, o respectivo CNPJ; 

III - data de início e término de vigência do contrato. 

 

Art. 5º Por ocasião da saída interna de bem ou 

mercadoria, com  destino à   empresa   de   Aluguel   de   Imóvel   Próprio 

- Atividade “Self Storage”, o estabelecimento depositante deverá emitir 

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, que conterá, além dos demais requisitos 

previstos na legislação do ICMS: 

I - a indicação completa da empresa de Aluguel de 

Imóvel próprio- Atividade “Self- Storage”, contendo, inclusive, número 

da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, o número 

do box ou área locativa e o número do contrato; 

II - a natureza da operação: “Outra saída de 

Mercadoria ou Prestação de Serviço Não Especificado” - CFOP: 5.949; 

III - a indicação do fundamento legal relativo à não-

incidência do imposto (inciso X do art. 4º do RICMS/PB); 

IV - no campo de Informações Adicionais de 

interesse do Fisco a expressão “Remessa para Depósito Temporário Self-

Storage, nos termos do Decreto nº______________/18”. 

 

Art. 6º Por ocasião da saída interna de mercadoria 

ou bem em retorno ao estabelecimento depositante de que trata o art. 5º, 

este deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e relativa à entrada da 

mercadoria ou bem em seu estabelecimento, que conterá além dos demais 

requisitos previstos na legislação do ICMS: 
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I - a natureza da operação: “Outra Entrada de 

Mercadoria ou Prestação de Serviço não Especificada” - CFOP: 1.949; 

II - a indicação do fundamento legal relativo à não-

incidência do imposto (inciso X do art. 4º do RICMS/PB); 

III - no campo de Informações Adicionais de 

interesse do Fisco: 

a) o nome da empresa de Aluguel de Imóvel 

Próprio- Atividade “Self  Storage” e o respectivo número da inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, o número do box ou área 

locativa; 

b) o número e a data da Nota  Fiscal   Eletrônica - 

NF-e emitida quando da remessa para o depósito. 

Parágrafo único. A mercadoria ou bem referido 

neste artigo deverá retornar ao estabelecimento depositante no prazo de 

até 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de saída, prorrogável por 

igual período, a critério da repartição preparadora do domicílio fiscal do 

contribuinte. 

 

Art. 7º A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e referida no 

“caput” do art. 6º deste Decreto deverá ser registrada pelo 

estabelecimento depositante no livro Registro de Entradas, nos moldes 

previstos na legislação. 

Art. 8º Fica revogado o Decreto nº 34.633, de 10 de 

dezembro de 2013. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 04 de abril de 2018; 130º da Proclamação da 

República. 

RICARDO VIEIRA COUTINHO 

Governador  
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PORTARIA Nº 00070/2018/GSER 

PUBLICADO NO DOe-SER DE 10.04.18 

 

ALTERA A 

PORTARIA Nº 00061/2017/GSER 

PUBLICADO NO DOe-SER de 07.03.17 

 

João Pessoa, 9 de abril de 2018. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 

8.186, de 16 de março de 2007, Decreto nº 37.266, de 03 de março de 

2017, e os incisos IV e XV do art. 61 do Regulamento Interno da 

Secretaria de Estado da Receita, aprovado pela Portaria nº 

00061/2017/GSER, de 6 de março de 2017 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os arts. 73 e 76 do Regulamento Interno da Secretaria 

de Estado da Receita - SER, aprovado pela Portaria nº 00061/2017/GSER, 

de 6 de março de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

I - o art. 73: 

 

“Art. 73. São atribuições do Coordenador da Assessoria 

Técnica Tributária - ATT: 

 

I - assessorar o Secretário de Estado da Receita na formulação 

de políticas tributárias; 

 

II - adequar a legislação tributária estadual com as normas 

editadas pela União e em consonância com as unidades federadas; 

 

III - manter articulação permanente com as administrações 

fazendárias de outras unidades da Federação para intercâmbio de 

legislação e informações, em especial o ICMS; 
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IV - despachar diretamente com o Secretário de Estado da 

Receita e mantê-lo informado a respeito das atividades desenvolvidas pela 

ATT;  

 

V - dirigir, controlar e coordenar os trabalhos em execução na 

ATT; 

 

VI - convocar e presidir reuniões com os integrantes da ATT; 

 

VII - apresentar relatórios sobre as atividades desenvolvidas 

pela ATT; 

 

VIII - atestar a frequência mensal dos servidores da ATT; 

 

IX - monitorar a frequência, a assiduidade e pontualidade dos 

servidores da ATT; 

 

X - solicitar e controlar os perfis de acesso ao Sistema 

Corporativo dos servidores da ATT; 

 

XI - informar o alcance das metas individuais e a indenização 

de transporte, quando auferida, dos auditores fiscais em exercício na 

ATT;  

 

XII - realizar as avaliações de desempenho dos auditores 

fiscais em exercício na ATT;  

 

XIII - executar outras atividades correlatas com o cargo.”; 

 

II - o art. 76: 

 

“Art. 76. São atribuições do Assessor Técnico Tributário 

Representante COTEPE/ICMS da ATT: 

 

I - assessorar o Secretário de Estado da Receita no âmbito do 

CONFAZ e do Comitê de Secretário de Fazenda - COMSEFAZ; 

 

II - manter articulação permanente no âmbito da Comissão 

Técnica Permanente do ICMS - COTEPE com as administrações 
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fazendárias de outras unidades da Federação para intercâmbio de 

legislação e informações, em especial o ICMS; 

 

III - despachar diretamente com o Secretário de Estado da 

Receita e mantê-lo informado a respeito das atividades desenvolvidas pela 

Representação COTEPE/ICMS - PB; 

 

IV - apresentar relatórios sobre as atividades desenvolvidas 

pela Representação COTEPE/ICMS - PB; 

 

V - convocar e presidir reuniões com os participantes de 

Grupos de Trabalho ligados à COTEPE; 

 

VI - definir o posicionamento técnico do Estado perante a 

COTEPE; 

 

VII - elaborar minutas de Convênios ICMS, de Protocolos 

ICMS e de Ajustes SINIEF;  

 

VIII - analisar os Convênios ICMS, os Protocolos ICMS e os 

Ajustes SINIEF emanados da COTEPE e do CONFAZ;  

 

IX - sugerir à implementação de Convênios ICMS, de 

Protocolos ICMS e de Ajustes SINIEF na legislação do Estado; 

 

X - participar de Grupos de Trabalhos - GT, no âmbito da 

COTEPE; 

 

XI - participar das reuniões da COTEPE; 

 

XII - analisar e deliberar sobre a participação de servidores do 

Estado da Paraíba em GT ligado à COTEPE; 

 

XIII - elaborar memorandos relativos à COTEPE; 

 

XIV - analisar os Relatórios dos diversos GT ligados à 

COTEPE; 
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XV - analisar os Relatórios de Viagens dos participantes do 

Estado da Paraíba nos diversos GT ligados à COTEPE; 

 

XVI - analisar as Atas das Reuniões da COTEPE; 

 

XVII - analisar os Atos COTEPE emanados da COTEPE; 

 

XVIII - analisar e encaminhar à Secretaria Executiva do 

CONFAZ, alterações de Atos COTEPE/PMPF e Atos COTEPE/MVA; 

 

XIX - propor estratégias de atuação do Secretario de Estado 

de Receita no âmbito do CONFAZ; 

 

XX - analisar os assuntos constantes nas pautas das reuniões 

do CONFAZ e do COMSEFAZ, para a participação do Secretário de 

Estado da Receita; 

 

XXI - analisar as Atas das Reuniões do CONFAZ; 

 

XXII - analisar os demais documentos emanados da 

Secretaria Executiva do CONFAZ; 

 

XXIII - analisar processos relativos a Convênios, Protocolos 

ICMS e Ajustes SINIEF; 

 

XXIV - substituir o Coordenador da ATT em suas ausências 

ou impedimentos; 

 

XXV - executar outras atividades correlatas com o cargo.”. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

MARCONI MARQUES FRAZÃO 

Secretário de Estado da Receita 
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PORTARIA Nº 00072/2018/GSER 

PUBLICADA NO DOe-SER de 11.4.18 

 

João Pessoa, 10 de abril de 2018. 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “d”, da Lei 

nº 8.186, de 16 de março de 2007, art. 826 do Decreto nº 18.930, de 19 de 

junho de 1997, bem como os incisos IV, XV e XXXIV do art. 61 do 

Regulamento Interno da Secretaria de Estado da Receita - SER, aprovado 

pela Portaria nº 00061/2017/GSER, de 6 de março de 2017,  

 

R E S O L V E:  

 

Art. 1º Prorrogar, excepcionalmente, o prazo de envio dos 

arquivos relativos à Escrituração Fiscal Digital, à Guia de Informações 

Mensais e à Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS 

Substituição Tributária, concernentes ao mês de março de 2018, para o 

dia 20 de abril de 2018. 

  

Art. 2º Prorrogar, excepcionalmente, o prazo de pagamento 

das faturas do mês de referência 03/2018, dos contribuintes com regime 

de tributação normal, para o dia 20 de abril de 2018. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

Marconi Marques Frazão 

Secretário de Estado da Receita 
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DECRETO Nº 38.233 DE 17 DE ABRIL DE 2018. 

PUBLICADO NO DOE DE 18.04.18 

 

Altera o Decreto nº 17.252, de 27 

de dezembro de 1994, que 

consolida e dá nova redação ao 

Regulamento do Fundo de Apoio 

ao Desenvolvimento Industrial da 

Paraíba - FAIN, e dá outras 

providências. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 86, inciso IV, da 

Constituição do Estado,  

D E C R E T A: 

 

Art. 1º O Decreto nº 17.252, de 27 de dezembro de 

1994, para a vigorar: 

 

I - com nova redação dada aos seguintes dispositivos, 

com as respectivas redações: 

 

a) parágrafo único do art. 12: 

 

“Parágrafo Único - A Resolução produzirá efeitos a 

partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação do respectivo 

Decreto de ratificação no Diário Oficial do Estado.”; 

 

b) parágrafo 6º do art. 32: 

 

“Parágrafo 6º - Considera-se renovação nos termos do 

parágrafo 5º deste artigo, o restabelecimento do benefício fiscal do crédito 

presumido do ICMS, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da 

publicação da portaria de renovação.”. 

 

II - acrescido dos seguintes dispositivos, com as 

respectivas redações: 
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a) parágrafo 5º ao art. 1º: 

 

“Parágrafo 5º - O empreendimento que optar pelo 

estímulo financeiro ou crédito presumido do ICMS concedido pelo FAIN, 

não poderá gozar de qualquer outro beneficio fiscal.”;  

   

b) parágrafos 11 e 12 ao art. 3º: 

 

“Parágrafo 11 - Na hipótese do empreendimento 

apresentar projeto de inclusão de produto e ficar comprovado que este 

produto já estava sendo produzido pelo empreendimento há mais de um 

ano, o Conselho Deliberativo do FAIN deverá classificá-lo como produto 

velho, podendo estender para ele o mesmo estímulo financeiro ou crédito 

presumido de ICMS e nas mesmas condições vigente na data do início da 

sua produção ou na data da concessão do benefício fiscal, se este foi 

concedido posteriormente. 

 

Parágrafo 12 - O Conselho Deliberativo do FAIN 

poderá conceder o mesmo estímulo financeiro ou crédito presumido de 

ICMS existente antes da revogação da Resolução, na hipótese do pedido 

ser formulado após o decurso de prazo previsto no parágrafo único do art. 

34 deste Decreto.”. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 04 de abril de 2018; 130º da Proclamação da 

República. 

 

RICARDO VIEIRA COUTINHO 

Governador  
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