DECRETO Nº 54.766/19 – INSTITUÍDO O PROGRAMA “REFAZ AJUSTE ST” PARA A
REGULARIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DA
COMPLEMETAÇÃO DO ICMS

No último dia 06 de setembro, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
editou o Decreto nº 54.785, pelo qual instituiu o Programa “REFAZ Ajuste-ST”, com o propósito
de permitir a regularização dos créditos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive
ajuizados, decorrentes da complementação do ICMS retido por substituição tributária,
declarados em Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), relativamente aos períodos de
apuração de 1º de março a 30 de junho de 2019.
Nos termos do referido Decreto, os créditos tributários decorrentes da
complementação do ICMS retido por substituição tributária poderão ser pagos, exclusivamente
em moeda corrente, em parcela única até 19 de setembro de 2019, com redução de cem por
cento dos juros e multas relativos ao atraso no pagamento, devidos até a data do
enquadramento.
Além da anistia prevista no parágrafo anterior, também se estabeleceu a
dispensa da exigência do pagamento da multa formal pela não entrega, no local, na forma ou
no prazo previstos pela legislação tributária estadual, da Guia de Informação e Apuração do
ICMS - GIA, referente aos períodos de apuração de 1º de janeiro a 30 de junho de 2019,
desde que as referidas guias informativas sejam entregues até 15 de setembro de 2019.
Para os contribuintes que estão discutindo administrativa ou judicialmente
débitos tributários decorrentes da complementação, o ingresso no referido Programa implica
o reconhecimento pelo contribuinte dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada
à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre
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o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e da desistência de eventuais impugnações,
defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
No caso de ações ou embargos à execução fiscal, o Decreto ainda determina
que:
(i) eventuais valores depositados judicialmente não poderão ser utilizados
para o pagamento da parcela única a ser realizada até o dia 19 de setembro de 2019;
(ii) o pagamento do débito fiscal não dispensa o recolhimento de custas, de
emolumentos e de demais despesas processuais no prazo fixado pelo juiz da causa;
(iii) o débito fiscal exigível em processo executivo será acrescido de
honorários advocatícios estabelecidos em ato do Procurador-Geral do Estado, ainda que
percentual superior tenha sido fixado judicialmente, que deverá ser pago até o dia 19 de
setembro de 2019, sem prejuízo da obrigação de pagamento de eventuais os honorários
advocatícios dos embargos de devedor e/ou das demais ações judiciais propostas pelo
contribuinte, nesta hipótese observados os parâmetros fixados no respectivo processo.
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Por fim, os benefícios relacionados às anistias dos juros de mora e multas de
mora e formal não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias
já pagas a tal título.
Essas são, em resumo, as considerações básicas sobre o tema, colocandonos, como sempre, ao inteiro dispor para solucionar quaisquer dúvidas e realizar quaisquer
esclarecimentos.
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