Tributário
Dezembro de 2019

CIRCULAR TÉCNICA
PUBLICADO DECRETO QUE CRIA O ROT ST – REGIME OPTATIVO DE TRIBUTAÇÃO
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Foi publicado, em 20 de dezembro de 2019, o Decreto n°
54.938/2019, que modifica o Regulamento do ICMS para criar o ROT ST – Regime Optativo
de Tributação da Substituição Tributária do Estado do Rio Grande do Sul.
Serão destacadas abaixo as informações mais relevantes sobre o
novo regime disponibilizadas no mencionado Decreto:
A) REGRAS GERAIS DO ROT ST
Por meio do referido decreto, fica instituído, no período de 1° de
janeiro a 31 de dezembro de 2020, o ROT ST, em substituição ao ajuste do imposto retido por
substituição tributária previsto na Subseção IV-A do RICMS, aplicável aos contribuintes
substituídos com faturamento igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de
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reais), em relação às saídas destinadas a consumidor final do Rio Grande do Sul com as
mercadorias que tenham sido submetidas ao regime de substituição tributária.
Na vigência do ROT ST não será exigido do contribuinte
substituído participante o imposto correspondente à complementação do ICMS retido por
substituição tributária, nos casos em que o preço praticado na operação a consumidor final for
superior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por
substituição tributária.
Em contrapartida, o contribuinte substituído participante não
poderá utilizar qualquer crédito ou exigir a restituição do imposto, correspondente à diferença
do ICMS retido por substituição tributária, nos casos em que o preço praticado na operação a
consumidor final for inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de
responsabilidade por substituição tributária, ou utilizar qualquer outro crédito que caracterize
discordância com a sistemática do ROT ST ou com a definição da base de cálculo, sob pena
de exclusão do regime.
B) EXIGÊNCIAS PARA OPTAR PELO ROT
B.1) LIMITE DE FATURAMENTO
Podem optar pelo ROT ST os contribuintes substituídos com
faturamento igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
O cálculo do limite de faturamento será realizado conforme
instruções baixadas pela Receita Estadual, considerando-se:
(i) a soma do faturamento de todos os estabelecimentos do
contribuinte localizados no RS no período de novembro de 2018 a outubro de 2019;
(ii) para o contribuinte que tenha iniciado as suas atividades após
novembro de 2018 e até outubro de 2019, os valores previstos serão reduzidos,
proporcionalmente, ao número de meses correspondentes ao período de atividade em relação
ao total previsto no item "a" acima;
(iii) no caso de início de atividades após outubro de 2019, será
adotada a previsão de faturamento informada pelo contribuinte.
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B.2) PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA
O

contribuinte

optante

do

regime

deverá

participar,

obrigatoriamente, do Programa de Fidelidade Nota Fiscal Gaúcha – NFG, conforme as
instruções baixadas pela Receita Estadual.
B.3) RENÚNCIA A QUALQUER DISCUSSÃO SOBRE A DIFERENÇA
ENTRE A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA E O PREÇO PRATICADO NA
OPERAÇÃO À CONSUMIDOR FINAL

O contribuinte deverá renunciar, de forma expressa, irrevogável
e irretratável, a qualquer discussão, administrativa ou judicial, relacionada à diferença entre a
base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição
tributária e o preço praticado na operação a consumidor final, inclusive à aplicação de decisões
transitadas em julgado, bem como desistir das ações, recursos, pedidos de restituição ou
defesas já interpostos.
A exigência de renúncia abrange também:
(i) pedidos de restituição de valores relacionados à diferença
entre a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição
tributária e o preço praticado na operação a consumidor final no período anterior a 1º de
janeiro de 2019;
(ii) a necessidade de renúncia em relação às discussões
propostas por entidade que represente o contribuinte, devendo ser formalizada a renúncia do
contribuinte à discussão, caso a entidade não o faça.
Com relação a este último ponto, como não tem como garantir a
adesão de toda a base associativa ao ROT, o SINDILOJAS/POA informa que optou por não
desistir da ação coletiva que questiona a constitucionalidade da complementação, com o
objetivo de não deixar qualquer associado não optante desassistido. A entidade, todavia,
possibilitará que os associados que realizarem a optarem formalizem a renúncia, de forma
expressa, irrevogável e irretratável, a qualquer benefício relacionado à referida ação coletiva,
o que será objeto de comunicação ao Judiciário e à SEFAZ/RS, como forma de garantir a
efetividade da mencionada opção. A forma e prazo de realização dessa renúncia pelos
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associados será divulgada tão logo seja publicada a regulamentação acerca do procedimento
de exercício da opção pelo ROT.
Constatada pela Receita Estadual, após a adesão do contribuinte
substituído ao ROT ST, a existência de discussão relacionada à diferença entre a base de
cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária e o
preço praticado na operação a consumidor final proposta pelo contribuinte ou por entidade
que o represente, o contribuinte será intimado a apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias,
prova da renúncia à discussão. Caso não o faça, o contribuinte será excluído do regime.
C) EFETIVAÇÃO DA OPÇÃO
A opção pelo ROT ST deverá abranger a totalidade dos
estabelecimentos do contribuinte que realizem operações com as mercadorias que tenham
sido submetidas ao regime de substituição tributária e será formalizada nos termos das
instruções baixadas pela Receita Estadual, as quais, tão logo sejam publicadas, serão
divulgadas para os associados da entidade.
O exercício da referida opção deverá ocorrer nos seguintes
prazos:
(i) 28 de fevereiro de 2020, para contribuintes não optantes pelo
Simples Nacional;
(ii) último dia do mês subsequente ao do início das atividades,
para contribuintes que iniciarem as atividades a partir de 1º de janeiro de 2020; ou
(iii) último dia do mês subsequente ao da exclusão do Simples
Nacional, para contribuintes que deixarem o regime a partir de 1º de janeiro de 2020.
A opção produzirá efeitos desde 1º de janeiro de 2020, para os
contribuintes não optantes pelo Simples Nacional e que estejam em atividade, ou desde o
início das atividades da empresa ou da data da sua exclusão do Simples Nacional, nos demais
casos.
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D) CUIDADOS COM O ESTOQUE
Os estabelecimentos que, até o ingresso no ROT ST, estejam
obrigados ou tenham optado por realizar o ajuste do imposto retido por substituição tributária
nos termos do art. 25-A do RICMS e detiverem em estoque mercadorias cujo valor do imposto
presumido devesse ser adjudicado por ocasião do recebimento da mercadoria ou do inventário
do estoque previsto na nota 05 do inciso I do art. 25-A, deverão:
(i) inventariar o estoque de mercadorias abrangidas pelo ROT
ST, preenchendo o bloco H da Escrituração Fiscal Digital - EFD, na forma prevista em
instruções baixadas pela Receita Estadual, no fim do último dia do período de apuração
imediatamente anterior àquele em que deixar de apurar o ajuste nos temos do art. 25-A;
(ii) apurar o valor do imposto presumido correspondente, que
será estornado em 3 (três) parcelas, mensais, iguais e sucessivas.
E) HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO ROT
Constituem-se em hipóteses de exclusão do ROT:
(i) não desistir de discussão, administrativa ou judicial,
relacionada à diferença entre a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de
responsabilidade por substituição tributária e o preço praticado na operação a consumidor
final;
(ii) utilizar qualquer crédito ou exigir a restituição do imposto,
correspondente à diferença do ICMS retido por substituição tributária, nos casos em que o
preço praticado na operação a consumidor final for inferior à base de cálculo utilizada para o
cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, ou utilizar qualquer outro
crédito que caracterize discordância com a sistemática do ROT ST ou com a definição da base
de cálculo.
Na hipótese de exclusão, o contribuinte deverá, no prazo de 30
(trinta) dias da data de ciência da exclusão, realizar o ajuste do montante do imposto retido
por substituição tributária, inclusive do período desde a data de ingresso no ROT ST.
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F) CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Receita Estadual ressalvou expressamente o direito de cancelar
o regime caso apure que a aplicação deste se revele prejudicial aos interesses do Estado.
A regulamentação sobre os procedimentos para adesão ao
regime ainda será divulgada pela Receita Estadual e será objeto de nova CIRCULAR.
Essas são, em resumo, as considerações que julgamos
interessantes realizar sobre o tema, colocando-nos, como sempre, ao inteiro dispor para
solucionar quaisquer dúvidas e realizar quaisquer esclarecimentos.
Eduardo Plastina
__________________________________________
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