
 

 

 

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

 

Convênio CONFAZ nº 36/10 – Autoriza os Estados do 

Espírito Santo e São Paulo a reconhecer pagamentos de 

ICMS relativos a importações de bens ou mercadorias 

por conta e ordem de terceiros nas situações que 

especifica, nas quais o importador e o adquirente não se 

localizam no mesmo Estado. 

 

 Data 09/04/2010 

 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) aprovou o Convênio ICMS 

nº 36/10 (DOU de 01/04/2010), pelo qual o Espírito Santo, São Paulo e o Distrito 

Federal foram autorizados a reconhecer os recolhimentos de ICMS relacionados a 

importações de bens e mercadorias por conta e ordem de terceiros em que o 

importador e o adquirente não se localizam no mesmo Estado. 

 

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. 

 

Cumpre esclarecer que o Convênio CONFAZ nº 36/10 alcança os recolhimentos de 

ICMS realizados em desacordo com os critérios do Protocolo ICMS nº 23/2009 

(firmado entre São Paulo e o Espírito Santo), desde que se refiram a importações de 

bens ou mercadorias contratadas até 20/03/2009, com desembaraço ocorrido até 

31/05/2009. 

 

Vale referir que os pagamentos devem ser reconhecidos pelo Fisco em cinco etapas 

anuais, com marcos em 01/06/2010, 01/06/2011, 01/06/2012, 01/06/2013 e 

01/06/2014, de acordo com o cronograma previsto no Convênio CONFAZ nº 36/10. 
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Oportuno destacar também que o Convênio CONFAZ nº 36/10 assegura a 

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, constituídos ou não, relativos ao 

ICMS recolhido no Estado do importador, até as datas previstas naquele 

cronograma, desde que o Protocolo ICMS nº 23/2009 não seja denunciado. Ocorre 

que o Convênio não veda futuras autuações fiscais nem abrange as seguintes 

situações: 

 

(i) evasão fiscal, inclusive simulação de operações, falsidade ou 

omissão no preenchimento de documentos relativos à importação; 

 

(ii) operações realizadas em desconformidade com o artigo 11, I, “d” e 

“e”, da Lei Complementar nº 87/96 (cujo imposto tenha sido recolhido 

em favor de Estado diverso daquele em que se localize o 

estabelecimento ou o domicílio no qual tenha ocorrido a entrada física 

da mercadoria ou do bem importado); 

 

(iii) operações realizadas por contribuinte que deixe de cumprir as 

disposições do Protocolo ICMS nº 23/09. 

 

Outrossim, o Convênio não versa sobre a possibilidade de suspensão dos 

Processos Administrativos em que se discute a legitimidade de autuações nos casos 

em análise. Porém, em nota, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

informou que pode haver a extinção dos Autos de Infração que estão em trâmite no 

Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, o que, todavia, ainda depende da 

regulamentação do procedimento aplicável, mediante Decreto a ser baixado pelo 

Governo Paulista. 

 

Ademais, vale destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei nº 9.424/2010, 

confirmando os termos do Convênio CONFAZ nº 36/2010, cuja vigência fica 

condicionada à edição de Lei do Estado de São Paulo que assegure igual tratamento 

à matéria. Frise-se que está em trâmite, na Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, o Projeto de Lei nº 244/2010, que deve ser levado à votação em breve, 

segundo a assessoria do Relator, o Deputado Mauro Bragato (PSDB). 

 

Trata-se, como visto, de medida de extrema relevância econômica, que disciplina e 

objetiva a solução de conflitos entre os Estados do Espírito Santo e de São Paulo na 
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arrecadação do ICMS relacionadas a operações de importação por conta e ordem 

de terceiros que envolvem um universo significativo de empresas e autuações fiscais 

em curso. 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Rafael Fukuji Watanabe (rwatanabe@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7569 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7589 

 


