
ROT ST
Regime Optativo de Tributação da 

Substituição Tributária





Introdução
(Decreto 54.308, de 06 de Novembro de 2018 )

Instrução Normativa n°48 de 13.11.2018

(Decreto 54.490, de 23 de Janeiro de 2019 )

● Art. 25-A - Procedimentos a serem adotados pelo Contribuinte Substituído 
Varejista.

● Art. 25-B - Procedimentos a serem adotados pelo Contribuinte Não Varejista.
● Art. 25-C - Apuração do Saldo a Complementar ou a Restituir.



MVA: 21,95%

Exemplo

Valor Venda Indústria: R$ 8,20 

Base Calculo ICMS ST: R$ 10,00

Custo para Varejista: R$ 8,52 



R$ 10,00  

Exemplo

Venda a menor do que foi 
pago - R$ 8,00 * 18% = 1,44

Venda a maior do que foi 
pago - R$ 12,00 * 18% = 
2,16

R$ 10,00 * 18% = 1,80



ROT ST – Contexto Geral
 O ROT-ST criado no Rio Grande do Sul leva em consideração modelos 

similares adotados em outros Estados, como por exemplo Minas Gerais, e 
um longo período de diálogo com diversos setores da sociedade gaúcha.

 Além disso, alternativas como a utilização de créditos oriundos do ajuste da 
ST entre estabelecimentos da mesma empresa e a revisão de margens de 
produtos já foram implementadas. Novas medidas de simplificação estão 
previstas (revisão de margens e Preço
Médio Ponderado Final; revisão de produtos da ST, entre outras).



 Instituído pelo Decreto nº 54.938/2019.
     Instrução Normativa 02/2020
 Possibilita que os contribuintes que optarem pela adesão tenham 

suas operações amparadas pela definitividade da ST ao longo de 
2020.

ROT ST – O que é ?

STF. Outubro/2016, que abrange todos os Estados, norma prevê a restituição ao contribuinte 
do ICMS-ST pago a maior – ou seja, quando a base de cálculo presumida do produto for 
superior ao preço final efetivamente praticado, mas também a complementação ao Estado do 
valor pago a menor – quando a base de cálculo presumida for inferior ao preço final. 



ROT ST – Quem pode optar ?



Subseção IV-B (Seção I do Capítulo I do Título III do Livro III)
Do Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST

Art. 25-E - Fica instituído, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2020, o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST, 
em substituição ao ajuste do imposto retido por substituição tributária 
previsto na Subseção IV-A, aplicável aos contribuintes substituídos com 
faturamento igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de 
reais), em relação às saídas destinadas a consumidor final deste Estado com 
as mercadorias que tenham sido submetidas ao regime de substituição 
tributária.

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



§ 1º - Na vigência do ROT ST:

a) não será exigido do contribuinte substituído participante do ROT ST 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;

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



§ 1º - Na vigência do ROT ST:
.....

b) o contribuinte substituído participante do ROT ST:

1 - não poderá utilizar qualquer crédito ou exigir a restituição do imposto, 
correspondente à diferença do ICMS retido 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;

2 - deverá renunciar, de forma expressa, irrevogável e irretratável, a qualquer 
discussão, administrativa ou judicial, relacionada à diferença entre a base de cálculo da 
ST 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;

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



NOTA 01 - A exigência prevista neste dispositivo abrange, também:

a) 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;

b) 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.

3 - deverá participar do "Programa de Fidelidade NFG", conforme instruções baixadas 
pela Receita Estadual.

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



§ 2º - O contribuinte substituído poderá formalizar a opção pelo ROT ST nos termos de 
instruções baixadas pela Receita Estadual, observados os seguintes prazos:

a) Até 28 de fevereiro de 2020, para contribuintes não optantes pelo Simples Nacional e 
que estejam inscritos em 31 de dezembro de 2019;

b) último dia do mês subsequente ao:

1 - do início das atividades, para contribuintes que iniciarem as atividades a partir de 1º 
de janeiro de 2020;

2 - da exclusão do Simples Nacional, para contribuintes que deixarem o regime a partir 
de 1º de janeiro de 2020.

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



NOTA 01 - A opção pelo ROT ST:

a) deverá abranger a totalidade dos estabelecimentos do contribuinte que realizem 
operações com as mercadorias previstas no "caput";

b) exercida nos prazos previstos nas alíneas deste parágrafo, produzirá efeitos desde:

1 - 1º de janeiro de 2020, para contribuintes não optantes pelo Simples Nacional e que 
estejam inscritos em 31 de dezembro de 2019;

2 - o início das atividades da empresa ou da data da sua exclusão do Simples Nacional, 
nos demais casos.

NOTA 02 - Após a opção, o contribuinte será mantido no ROT ST durante todo o ano 
calendário, limitado ao prazo de vigência do regime e ressalvada a hipótese de exclusão 
prevista no § 4º.

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



§ 3º - 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 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:

a) 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;

b) apurar o valor do imposto presumido correspondente, que será estornado em 3 
(três) parcelas, mensais, iguais e sucessivas.

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



§ 4º - O descumprimento pelo contribuinte de qualquer das condições previstas na 
alínea "b" do § 1º do Art. 25-E, implicará na exclusão do ROT ST.

NOTA - 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 nos termos dos arts. 25-A a 25-C, que deverá abranger o período 
desde a data de ingresso no ROT ST.

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



Art. 25-A - O contribuinte substituído varejista com faturamento superior ao limite 
estabelecido para a adesão à sistemática prevista no art. 25-E, para fins de ajuste do 
montante do imposto retido por substituição tributária decorrente da diferença entre o 
preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o 
cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, deverá apurar 
mensalmente, considerando todas as operações com mercadorias recebidas pelo 
estabelecimento no período que tenham sido submetidas ao regime de substituição 
tributária:

NOTA 06 - O contribuinte substituído varejista com faturamento igual ou inferior ao 
limite estabelecido para a adesão à sistemática prevista no art. 25-E que não formalizar 
a opção pelo ROT ST no prazo previsto pelo § 2º do referido artigo, deverá, a partir de 
1º de abril de 2020, realizar o ajuste na forma prevista no art. 25-B

ROT ST – Decreto n° 54.938/2019



 Além disso, alternativas como a utilização de créditos 
oriundos do ajuste da ST entre estabelecimentos da 
mesma empresa e a revisão de margens de produtos já 
foram implementadas. Novas medidas de simplificação 
estão previstas (revisão de margens e Preço
Médio Ponderado Final; revisão de produtos da ST, 
entre outras).

           SIMULAÇÃO 2019 X 2020

         EXEMPLO REVISÃO MVA/PAUTA













Faça o login no Portal e-CAC
https://www.sefaz.rs.gov.br/Receita/PortaleCAC.aspx

Passo a Passo para aderir ao ROT ST

1

https://www.sefaz.rs.gov.br/Receita/PortaleCAC.aspx


No menu superior do e-CAC, clique em Meus Serviços

Passo a Passo para aderir ao ROT ST

2

3 No menu lateral esquerdo, selecione Cadastro de Contribuintes - Alterações e 
clique no serviço Adesão ao Regime Optativo de Tributação da Substituição 
Tributária



No campo CNPJ, digite ou escolha (lupa) o CNPJ14 e clique em Avançar

Passo a Passo para aderir ao ROT ST

4



Na tela seguinte, marque o item para confirmar a opção pelo ROT ST e 
clique em Avançar

Passo a Passo para aderir ao ROT ST

5



Na janela pop-up de confirmação, clique em Sim

Passo a Passo para aderir ao ROT ST

6



Após a confirmação, será apresentada mensagem confirmando que a adesão 
ao ROT ST foi realizada com êxito

Passo a Passo para aderir ao ROT ST

7



Dos  100% de contribuintes obrigados  no início da complementação em 03/2019,   
42% não tiveram informações sobre o ajuste, os outros 58% que fizeram a entrega 
de informações do ajuste tem muitos itens a serem ajustados.

Para 2020 será realizado validações pelo SEFAZ/RS e convidados os contribuintes a 
prestarem esclarecimentos.

Os contribuintes que em 2019 estavam  obrigados a fazer a complementação e não 
o fizeram, permanecem obrigados a fazer, mesmo aderindo ao ROT ST.

Está previsto um Decreto para isentar até 30/06/2020 as multas e juros referente 
as obrigações entrega fora do prazo assim como sobre os débitos.

ROT ST será até 2020, para 2021 será avaliado pelo SEFAZ/RS.

Informações complementares



OBRIGADO !

José Bresolin
Sócio diretor da Contele Contab. Digit. e Comput. Ltda.
Membro do Grupo de Trabalho do CRC/RS
bresolin@teleconsistemas.com.br
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