• com um banco designado: será o
banco designado.
(B12) Por aceitação, mas o banco designado não deseja ou não pode aceitar:
• o beneficiário poderá sacar contra
o banco emissor ou recusar o saque.
– Valores
(B13) O valor do saque deve corresponder ao valor reclamado sob a apresentação.

(B14) O valor por extenso se sobrepõe ao valor em algarismos.
– Endossos
(B15) Quando necessário, o saque
deverá ser endossado.
– Correções e alterações
(B16) As correções e alterações devem ser autenticadas e assinadas.

(B17) O crédito deve indicar se as
correções e alterações no saque não forem permitidas.
– Saques sacados contra o proponente
(B18.a) Um crédito não deve solicitar um saque contra o proponente
(applicant). Se o fizer, este será analisado
nos termos do “Art. 14.a”, da UCP 600.

ICMS
ICMS-Importação e ausência de
previsibilidade sobre o Estado credor do
imposto
entre as palavras de ordem da
Convenção de Quioto Revisada
(CQR), instrumento reconhecido
pela Organização Mundial das
Aduanas (OMA) como um compêndio
de práticas aduaneiras ideais e necessárias para um comércio global legítimo,
simplificado e harmonizado, está a previsibilidade. Ela pressupõe simplicidade
e transparência das normas jurídicas. Relaciona-se, também, com segurança jurídica, um pilar do Estado de Direito brasileiro. Em nossa Constituição, estamos
em sintonia com a CQR, pois o Estado
brasileiro se fundamenta na segurança
jurídica. Deveríamos, portanto, ter previsibilidade a partir das normas jurídicas
vigentes. Não é o que acontece no caso
do ICMS incidente sobre as importações.
Não vamos nos referir a aspectos relativos à alíquota do imposto ou à Guerra
dos Portos, mas sim ao Estado credor ou,
em outras palavras, ao sujeito ativo desse
imposto nas importações. Reconhecer
quem é o sujeito ativo do ICMS-Importação em uma determinada importação
tornou-se uma tarefa dificílima.
Imaginemos a seguinte operação:
certa empresa possui matriz A em um
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Estado e filial B em outro. Se a filial B promover uma importação e logo após o
desembaraço aduaneiro destinar as mercadorias nacionalizadas para a matriz A,
situada em Estado diverso, surgirá a dúvida se o ICMS da importação deve ser
recolhido para o Estado onde está a filial
(importador) ou se deve ser recolhido
para o Estado no qual está estabelecida a
matriz. Nessa situação, o importador corre o risco de recolher para o Estado em
que se encontra localizado e ser autuado
pelo Fisco do Estado onde se encontra
a matriz A, desconsiderando-se a ocorrência de uma operação de importação
e uma operação de transferência entre
empresas da mesma titularidade.
Outro exemplo: em uma importação
por conta e ordem de terceiros, regulada
pela IN SRF no 225/02, sendo importadora a trading company C, situada em um
Estado X, e o real adquirente D, devidamente declarado e vinculado nos termos
da legislação aduaneira, situado no Estado Y, qual é o Estado credor do ICMS
devido na importação? Aquele em que
se situa a trading C, ou aquele em que se
situa o real adquirente D? Se essa mesma
importação for na modalidade por enco-
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menda, observando-se os requisitos da
IN SRF no 634/06, as perguntas seriam as
mesmas? E as respostas?
Observemos, desde logo, que falta
previsibilidade e impera a indesejável insegurança jurídica nessa temática. O importador não sabe a qual Estado deverá
recolher o imposto que nascerá quando
importar a mercadoria. Destacamos que
não se refere, no caso, ao quantum devido, mas a quem é devido. A dúvida se
instala exatamente porque o importador
quer recolher corretamente e sabe que
os Estados divergem na interpretação
das normas.
Vejamos o que diz a Constituição
(art. 155, II, § 2o, IX, letra “a”, CF/88): o ICMS
“IX – incidirá também: a) sobre a entrada
de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade,
assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde
estiver situado o domicílio ou o estabeSem Fronteiras 19
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lecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço.”
A Lei Maior define, portanto, o sujeito ativo do ICMS sobre as importações
como sendo aquele Estado onde estiver
situado o estabelecimento destinatário
da mercadoria importada. Aqui, segundo
já interpretou o STF, a Constituição da República refere-se ao destinatário jurídico
da mercadoria importada. Nesse sentido, diversos acórdãos, entre eles o Recurso
Extraordinário no 405.457, relator o Ministro
Joaquim Barbosa, julgado em 04/12/2009.
Destinatário jurídico da importação é
aquele que promove a entrada da mercadoria importada no território nacional,
ou seja, é o importador da mercadoria estrangeira. Tal definição é a que se encontra no Decreto-Lei no 37/66, em seu art. 31,
inciso I. É de se observar que o destinatário jurídico da importação pode não ser o
estabelecimento no qual a mercadoria irá
entrar fisicamente após seu desembaraço.
O importador pode revender a mercadoria importada e, por questões logísticas,
determinar que seja entregue na sede
de outra empresa. Teremos, na hipótese,
duas operações a serem devidamente
documentadas com as notas fiscais e os
recolhimentos pertinentes. Nessa hipótese, o destinatário jurídico é o importador,
mas a entrada física se deu em outro estabelecimento. Se cada um se situa em um
Estado, instaura-se a controvérsia.
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A dúvida tem reforço no texto da Lei
Complementar no 87/96, em seu art. 11,
inciso I, letra “d”, quando interpretada sem
sintonia com a Constituição. É que tal diploma prevê ser o estabelecimento onde
ocorre a entrada física da mercadoria importada quem define o Estado credor do
ICMS-Importação. Daí surge, principalmente para os Fiscos estaduais, a ideia
de que é o destinatário físico quem determina o credor do ICMS-Importação,
levando-os a lavrar um sem-número de
autos de infração contra adquirentes
de mercadorias já nacionalizadas.
O Supremo Tribunal Federal, após
ter acreditado solucionar a controvérsia,
sedimentando o entendimento de que
seria o destinatário jurídico da mercadoria importada quem definiria o Estado
credor do ICMS sobre as importações, já
percebeu que não bastou assim dizê-lo.
Nesse sentido, registrou o Ministro
Joaquim Barbosa: “… as autoridades fiscais e os Tribunais têm interpretado cada
qual a seu modo o que significa destinatário final. Ora rotulam-no como destinatário
econômico, ora partem da concepção de
destinatário jurídico.” (Trecho do voto do
Ministro no RE no 665.134/MG). Por tal
razão, nesse recurso, o Ministro Joaquim
Barbosa propôs a todos os ministros do
STF revisarem o tema, reconhecendolhe repercussão geral, visando a definir
quem é o sujeito ativo do ICMS-Importa-

ção. Ao proferir seu voto nesse sentido, o
Ministro referiu-se às modalidades de
importação indireta – por conta e ordem
e por encomenda – previstas na legislação aduaneira pátria, aduzindo que precisam ser consideradas e analisadas para
se definir o credor de tal exação.
A nosso ver, o Estado credor do ICMSImportação é aquele em que se localiza
o destinatário jurídico da importação, assim entendida a pessoa que realiza o fato
gerador do ICMS-Importação, ou seja, o
importador, conforme definido pela própria legislação federal. Importador, nesse
sentido, é aquele que promove, em seu
nome, a entrada do produto estrangeiro
no território nacional, ainda que o faça
por conta e ordem de terceiro. Nesse
sentido, acreditamos devam seguir os
ministros do STF no julgamento do RE
no 665.134/MG.
Enquanto isso, como, sabidamente,
o STF leva alguns anos entre o reconhecimento de repercussão geral e o seu
julgamento, persistirá para o importador
a insegurança e a falta de previsibilidade,
correndo sempre o risco de, após ter recolhido o ICMS para desembaraçar as mercadorias importadas ao Estado onde se situa,
ser autuado por outro Estado da Federação
para onde sejam revendidas as mercadorias, sob a alegação de que é para lá que tal
imposto deveria ter sido recolhido.
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