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19/06/09 - 00:00 > JUDICIÁRIO 
Acordo de importação com SP prejudica o ES  
SÃO PAULO - A briga pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) fez com que, em 4 de
junho, fosse publicado o Protocolo ICMS nº 23/09 entre os Estados de São Paulo e Espírito Santo, dispondo
sobre as operações de importação de mercadorias do exterior. O acordo, no entanto, foi prejudicial ao
estado capixaba. É o que afirmam advogados ouvidos pelo DCI. 
 
"É uma pequena guerra fiscal, mas o Espírito Santo perdeu neste caso", acredita o especialista em direito
tributário e sócio do Souza, Schneider e Pugliese Advogados Eduardo Pugliese. "O prejuízo para empresas
pode existir. Se elas entenderem que o protocolo não está correto, devem levar a questão à esfera
judicial", recomenda o especialista em direito tributário Douglas Mota, do Demarest e Almeida Advogados. 
 
O possível prejuízo às empresas capixabas acontece porque muitas delas são ligadas à Fundação do
Desenvolvimento Administrativo (Fundap) são as mais prejudicadas. O Fundap é um financiamento para
apoio a empresas com Sede no Espírito Santo e que realizem operações de comércio exterior tributadas
com ICMS no Espírito Santo. "Lá estão sediadas importadoras que perdem muito com isso. Empresas de São
Paulo podem não mais usar aquele estado. Com isso, esvazia muito o interesse por empresas do Fundap do
estado capixaba", completa Pugliese. 
 
Da discussão 
 
Tudo começou quando a Constituição Federal disse que o ICMS na importação é devido ao Estado onde
está o importador. Em seguida, a Lei Complementar 87/96 afirmou que o ICMS é devido ao destinatário
físico da importação. "O protocolo diz o que é importação por conta e ordem e essa é a principal
discussão. São Paulo entende que, se há adiantamento de valores, esse é o efetivo importador", explica
Mota, que continua: "O Supremo Tribunal Federal analisou a questão de não ser devido onde é feito o
desembaraço. Já com relação à importação por conta e ordem, o STF não avaliou nada ainda, mas o
quando São Paulo editou a resposta-consulta ele se apoiou numa decisão que, no entendimento dele, é
favorável. No entanto, isso não foi expressamente definido". 
 
No que diz respeito às importações efetuadas por conta e ordem de terceiros o Protocolo estabelece que o
recolhimento do ICMS devido será efetuado, pelo estabelecimento importador, por meio de Guia Nacional
de Recolhimento de Tributos Estaduais ("GNRE"), em favor do estado de destino, ou seja, do adquirente. O
advogado Eduardo Pugliese explica que, nesse caso, quando do desembaraço aduaneiro de bem importado
por conta e ordem de terceiro, o estabelecimento importador deve emitir documento fiscal de entrada
das mercadorias ou bens e, concomitantemente, documento fiscal relativo à saída, ambos sem o imposto. 
 
Semelhança 
 
Numa discussão sobre - também - a quem é devido o ICMS levou o governo do Mato Grosso do Sul a ajuizar
uma reclamação no STF contra o Rio Grande do Sul para conseguir a legitimidade exclusiva para tributar o
ICMS sobre as importações de gás natural boliviano realizadas pela Petrobras. Em decisão proferida em
2007, o ministro Celso de Mello concedeu liminar ao MS determinando ao RS que se abstenha de proceder
a qualquer tipo de autuação. 
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