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ICMS – ESTADO DE SÃO PAULO – IMPORTAÇÃO POR CONTA 

E ORDEM DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DOS RECO-

LHIMENTOS EFETUADOS SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZA-

DAS POR IMPORTADORES ESTABELECIDOS NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO Data 30/07/2010 

 

 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 27/07/2010 o Decreto nº 56.045, 
que dispôs sobre o reconhecimento dos recolhimentos efetuados em operações de importação 
por conta e ordem de terceiros ao Estado do Espírito Santo. 
 
O Decreto nº 56.045/10 regulamentou a autorização concedida pelo Confaz no início deste ano 
por meio do Convênio ICMS nº 36/2010. Trata-se de medida com o objetivo de assegurar o 
reconhecimento dos pagamentos de ICMS realizados no Estado dos importadores (“tradings”), 
sediados no Espírito Santo, dentro de um contexto em que inúmeras empresas paulistas 
adquirentes de bens ou mercadorias relativas àquelas operações foram autuadas pela 
Fazenda do Estado de São Paulo por suposta falta de pagamento do imposto. 

 

Em linhas gerais, o Decreto nº 56.045/10 autoriza os contribuintes a apresentar o requerimento 

para o reconhecimento dos recolhimentos realizados ao Estado do Espírito Santo. Tal pedido 

deverá ser apresentado até 31.10.2010 e dirigido (i) ao Delegado Regional Tributário da 

situação de sua inscrição estadual ou (ii) ao órgão julgador, na hipótese do crédito ser objeto 

de discussão decorrente de Auto de Infração. 

 

Além disso, para fins do disposto no Decreto nº 56.045/10, o Estado de São Paulo informará o 

Estado do Espírito Santo sobre o requerimento, e solicitará ao Estado capixaba uma certidão 

para demonstrar que, relativamente às respectivas Declarações de Importação, o ICMS devido 

pela importação foi devidamente recolhido de acordo com as normas daquele Estado. 

 

Com a confirmação do pagamento, o Estado de São Paulo reconhecerá a extinção do crédito 
tributário (ficando suspensa sua exigibilidade até então) de acordo com o seguinte cronograma: 

 

(i) em 31 de dezembro de 2010, os créditos relativos aos recolhimentos efetuados até 31 

de maio de 2005;  

 

(ii) em 1º de junho de 2011, os créditos relativos aos recolhimentos efetuados entre 1º de 

junho de 2005 e 31 de maio de 2006;  
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(iii) em 1º de junho de 2012, os créditos relativos aos recolhimentos efetuados entre 1º de 

junho de 2006 e 31 de maio de 2007;  

 

(iv) em 1º de junho de 2013, os créditos relativos aos recolhimentos efetuados entre 1º de 

junho de 2007 e 31 de maio de 2008; e 

 

(v) em 1º de junho de 2014, os créditos relativos aos recolhimentos efetuados entre 1º de 

junho de 2008 e 31 de maio de 2009, desde que decorrentes de operações 

contratadas até o dia 20 de março de 2009 e cujo desembaraço aduaneiro tenha 

ocorrido até 31 de maio de 2009. 

 

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 

 


