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Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2016. 

Of. Circ. Nº 048/16 

 

Referência: Resolução SEFAZ nº 968/16 - RJ - ICMS - GIA-ST - Janeiro de 2016 - 
Prorrogação do prazo. 
 

 

 

Senhor(a)  Presidente, 

 

Fazendo referência a Resolução SEFAZ nº 968, de 04.02.2016, publicada no DOE 1 de 

05.02.2016, informamos: 

 

O que houve? 

Por meio da Resolução Sefaz nº 968/16 foi prorrogado para o dia 10.3.2016 o prazo para 

entrega da GIA-ST, referente às operações realizadas em janeiro de 2016. Esta data é a 

mesma de vencimento do prazo de apresentação da GIA-ST correspondente ao mês de 

fevereiro de 2016, podendo, ambas, serem apresentadas conjuntamente. 

Por fim, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANEXO 

Resolução SEFAZ nº 968/16. 

 

Informamos ainda que estamos à disposição para elucidar qualquer dúvida. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Natan Schiper 
Diretor Secretário 

 

 

 

 



 

 

Resolução SEFAZ nº 968, de 04.02.2016 – DOE 1 de 05.02.2016 

Prorroga o prazo para entrega da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS 

Substituição Tributária (GIA-ST), relativa ao mês de janeiro de 2016. 

 

O Secretário de Estado de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a ocorrência de dificuldades técnicas na implantação da nova versão do 

programa da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-

ST), que impossibilitou seu correto recebimento pela SEFAZ e o disposto no Processo nº E-

04/106/11/16, 

 

Resolve: 

 

Art. 1º O prazo para entrega da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS 

Substituição Tributária (GIA-ST), referente às operações realizadas em janeiro de 2016, fica 

prorrogado para o dia 10 de março de 2016, data de vencimento do prazo estabelecido para a 

apresentação da GIA-ST, correspondente ao mês de fevereiro de 2016, podendo, ambas, 

serem apresentadas conjuntamente. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2016 

JULIO CESAR CARMO BUENO 

Secretário de Estado de Fazenda 

 

 


