
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

 

Importação por conta e ordem e por encomenda - Protocolo 

entre os Estados de São Paulo e Espírito Santo Data 10/06/2009 

 

 

Informamos que foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 04 o Protocolo ICMS nº 

23/09, celebrado entre os Estados de São Paulo e Espírito Santo, dispondo sobre as operações 

de importação de mercadorias do exterior, nas modalidades por conta e ordem de terceiros e 

por encomenda, realizadas por estabelecimentos situados nos aludidos Estados, cujos 

principais pontos passamos a destacar abaixo. 

 

Importante destacar, de início, que o recolhimento do imposto incidente sobre as operações de 

importação por conta e ordem de terceiros, contratadas até o dia 20 de março de 2009 e cujo 

desembaraço aduaneiro tenha ocorrido até o dia 31 de maio p.p., será disciplinado em 

Convênio ICMS específico, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 23/09. 

 

No que diz respeito às importações efetuadas por conta e ordem de terceiros, referido 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 localização do adquirente. 

 

Nesse caso, no momento do desembaraço aduaneiro de bem importado por conta e ordem de 

terceiro, o estabelecimento importador deverá emitir documento fiscal de entrada das 

mercadorias ou bens e, concomitantemente, documento fiscal relativo à saída, ambos sem o 

destaque do imposto. 

 

Nas importações por encomenda, o Protocolo estabelece que o recolhimento de ICMS, relativo 

à operação de importação de bens ou mercadorias realizada por estabelecimentos paulistas ou 

capixabas, ainda que o encomendante esteja situado no outro Estado, deverá ser efetuado em 

favor do Estado de localização do importador por encomenda. 

 

Por fim, destacamos que os conceitos de importação por conta e ordem de terceiros e por 

encomenda, utilizados pelo aludido Protocolo, são aqueles definidos pela legislação federal, de 

tal modo que, se ocorrem alterações naquele âmbito, as disposições do Protocolo também 

deverão ser alteradas. 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.  

 

Responsáveis: 

 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7558 

 

Rafael Monteiro Barreto (rafael@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7586 

 

Gabriel Hercos da Cunha (gabriel@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7589 

 

 

 

 


