
 

 

 

 

 

 

M e m o r a n d o   a o s   C l i e n t e s 
 
 

ICMS – ESTADO DE SÃO PAULO – PROCEDIMENTO 
PARA RECONHECIMENTO DO RECOLHIMENTO 
EFETUADO EM OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR 
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS AO ESTADO DE 
ESPÍRITO SANTO Data: 29/09/2010 
 
Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 25/09/2010 a Portaria 
Coordenador da Administração Tributária (“Portaria CAT”) nº 154, dispondo sobre o 
procedimento para reconhecimento do recolhimento efetuado em operação de 
importação por conta e ordem de terceiros do Estado do Espírito Santo, a que se refere 
o Decreto nº 56.045, de 26.07.2010. 
 
O contribuinte paulista que tenha adquirido bens ou mercadorias do exterior, relativas 
às importações contratadas até 20/3/2009 e cujo desembaraço aduaneiro tenha se 
efetivado até 31/5/2009, poderá requerer, até 31/10/2010, o reconhecimento dos 
recolhimentos efetuados ao Estado do Espírito Santo ou a extinção dos créditos 
tributários. 
 
O reconhecimento dos recolhimentos ou a extinção dos créditos tributários são 
condicionados ao efetivo recolhimento do ICMS, pelo contribuinte, ao Estado de São 
Paulo relativamente às importações realizadas na modalidade "por conta e ordem de 
terceiros", promovidas por importadores situados no Espírito Santo ou em outra 
unidade da Federação. 
 
Estas operações devem ter ocorrido a partir de 1/6/2009 ou contratadas após 
20/03/2009. 
 
Caso o imposto não tenha sido pago pelo contribuinte ao Estado de São Paulo, o 
imposto devido poderá ser recolhido com os acréscimos legais, no prazo de 15 dias, 
contados da apresentação do requerimento no Posto Fiscal. 
 
Para realizar o requerimento, o contribuinte deverá acessar o sítio da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo, utilizando o Sistema de Recolhimentos nas 
Importações por Conta e Ordem (“RICORD”). Tal sistema gerará um protocolo de 
recepção para cada upload de requerimento e este deverá ser apresentado ao Posto 
Fiscal competente. 



 

 

 

 

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. 

 

SSP - 56763v1  

2

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 
 
 
Responsáveis: 
 
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7552 
 
Leonardo Augusto Bellorio Battilana (lbattilana@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201- 7582 
 
Gabriel Hercos da Cunha (gabriel@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7589 
 


