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Rio de Janeiro, 08 de maio de 2020 

 

 

 

Ofício no 103/2020  (Comissões) 

Ao Exmo. Secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 

Sr. Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho 

Assunto: Continuação de evento live - Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela 

Lei Estadual nº 8.645/2019, e regulamentado pelo Decreto nº 47.057/2020 – Dúvidas 

formuladas por contribuintes e entidades de classe 

 

 

Exmo. Sr. Secretário de Estado, 

 

 

Considerando a edição da Lei Estadual/RJ nº 8.645, de 09 de dezembro de 2019, que instituiu 

Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos do Convênio Confaz nº 42/2016 e do Título 

VII da Lei Federal nº 4.320/1964, e extinguiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), 

instituído pela Lei Estadual/RJ nº 7.428/16. 

 

Considerando a recente publicação do Decreto Estadual/RJ nº 47.057, de 04 de maio de 2020, 

que regulamenta os dispositivos da Lei Estadual/RJ nº 8.645, de 09 de dezembro de 2019, para 

disciplinar os depósitos no FOT. 

 

Considerando a atual situação socioeconômica de crise vivenciada em decorrência do 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus – COVID-19, com reflexos nos mais diversos 

segmentos econômicos. 

 

Considerando a necessidade de realização dos primeiros depósitos no FOT até o próximo dia 

20 de maio de 2020, nos termos do artigo 1º, parágrafo único c/c artigo 4º, ambos do Decreto 

Estadual/RJ nº 47.057, de 04 de maio de 2020. 
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Considerando a abrangência e relevância da obrigatoriedade de realização de depósitos no 

FOT com base na Lei Estadual/RJ nº 8.645, de 09 de dezembro de 2019 e no Decreto 

Estadual/RJ nº 47.057, de 04 de maio de 2020. 

 

Considerando a existência de exceções e ressalvas expressamente contidas no Decreto 

Estadual/RJ nº 47.057, de 04 de maio de 2020 quanto à abrangência do FOT, assim como a 

complexidade de diversos dispositivos constantes daquela norma, que gera incertezas e 

dúvidas por parte dos contribuintes em geral; 

 

Considerando a importância do conhecimento da interpretação a ser conferida por esta 

Secretaria de Fazenda quanto a aspectos sensíveis da legislação atinente ao FOT; 

 

Considerando os entendimentos introdutórios mantidos acerca do tema em evento realizado 

no último dia 06 de maio de 2020, no formato de “live”, promovido pela Comissão Especial de 

Assuntos Tributários da Seccional da OAB no Rio de Janeiro (CEAT-OAB/RJ), com ilustre 

participação de V. Sa. 

 

Considerando a sugestão de realização de novo evento com transmissão ao público, 

especificamente voltado ao tratamento do assunto relativo ao FOT; 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio de Janeiro (OAB/RJ) vem, perante V. Sa., 

apresentar, como anexo a este Ofício, um rol de questionamentos/dúvidas acerca do “FOT” 

que foi elaborado pelos próprios agentes econômicos supostamente impactados pela novel 

legislação, e cujas respostas em novo evento live serão de grande valia para o conhecimento 

da posição adotada por esta Secretaria de Estado de Fazenda, assim como para o mais 

adequado cumprimento das obrigações acessórias e principais relativas ao “FOT” por parte 

dos contribuintes. 
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Reiterando a integral disponibilidade de todos os membros da advocacia fluminense para o 

diálogo, rogamos a análise dos questionamentos ora apresentados, reiterando, ainda, a 

sugestão de realização de novo evento, com transmissão ao público, para novos 

entendimentos acerca do tema. 

 

Atenciosamente, 

 

Atenciosamente, 

 

      

   

                                                     Mauricio Pereira Faro                                                                     

                                                                                Presidente da CEAT OAB/RJ 

                                                                                                 

     

             Gilberto Fraga                                                                         Julio Janolio 

Vice Presidente da CEAT OAB/RJ                                            Membro da CEAT OAB/RJ 
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ANEXO 

FOT - QUESTIONAMENTOS 

 

CARÁTER GERAL: 

 

Considerando que o artigo 2º, §1º, inciso I, alínea “e” do Decreto nº 47.057/20 excetua, para 

fins de depósito ao FOT, os “incentivos” classificados como diferimento, ressalvando aqueles 

que resultam em redução do ICMS a ser pago; e que o mesmo dispositivo elenca três hipóteses 

específicas de diferimento que resultam na redução do valor de ICMS a ser pago; pergunta-se: 

esta Secretaria de Estado de Fazenda entende ser a lista de três itens contida no artigo 2º, §1º, 

inciso I, alínea “e”, do Decreto nº 47.057/20 taxativa ou exemplificativa? Ou seja, somente as 

hipóteses de diferimento que resultam na redução do ICMS a ser pago expressamente 

previstas no referido dispositivo é que estão abrangidas pelo FOT, ou outras também poderão 

consideradas como tal? 

 

 

Considerando que a que a Lei nº 8.456/2019 (FOT) revogou a Lei nº 7.248/2016 (FEEF); que a 

eficácia do FOT foi suspensa por decisão judicial, a qual determinou a sua entrada em vigor 

apenas após noventa dias contados da publicação da Lei nº 8.456/2019, ou seja, após 

12/03/2020; que o Decreto nº 47.057/20 dispõe que a obrigatoriedade de depósito no FOT foi 

iniciada apenas a partir da competência (período de apuração) de abril/2020 bem como que as 

competências de janeiro/2020 e fevereiro/2020 estavam abrangidas pelo FEEF, pergunta-se: 

haveria obrigatoriedade de realização de algum depósito em relação à competência de 

março/2020? Em caso positivo, ao FOT ao FEEF? Em caso positivo, qual seria a base legal? 

 

Considerando que o parágrafo 1º, do artigo 1º, do Decreto nº 47.057/20, estabeleceu que a 

obrigação de realizar o depósito no FOT deve ser observada a partir da competência de 

abril/2020; que, entretanto, as decisões judiciais que aplicavam o princípio da anterioridade 

nonagesimal ao FOT estabeleciam que o mesmo poderia ser cobrado a partir de 12 de março; 

que, diante desse cenário, os contribuintes mais cautelosos optaram por depositar o FOT 
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relativo à competência de março, mesmo inexistindo uma regulamentação sobre a matéria; e, 

ainda, que na revogada Resolução nº 33/16, a qual estabelecia normas e critérios para o 

depósito do FEEF, havia previsão de compensação de valor depositado a maior que o devido 

(registrando-se na EFD o valor compensado, utilizando o código RJ000006 previsto no item LIV 

da Tabela “Normas relativas à EFD”), pergunta-se: seria possível disciplinar a compensação dos 

valores depositados a maior no FOT, relativos à competência de março/2020, evitando-se seja 

experimentado qualquer prejuízo pelos contribuintes que de boa-fé realizaram o depósito 

relativo à competência de março? 

 

Considerando que os incisos I e II, do parágrafo primeiro, do artigo 4º, do Decreto nº 

47.057/20 estabelecem, por metodologia particular de apuração, que o valor a ser depositado 

ao FOT corresponderá à diferença entre “imposto devido” (inciso I) e o “imposto que seria 

devido” (inciso II) caso desconsiderada a fruição de todos os benefícios fiscais, pergunta-se: é 

possível afirmar que empresas que apurarem saldo credor de ICMS próprio do respectivo 

período de apuração (ainda que já desconsiderado eventual valor do saldo credor do período 

anterior conforme determina o inciso III, do parágrafo 2º do mesmo artigo) estarão 

desobrigadas ao depósito ao depósito ao FOT em relação ao mesmo período, uma vez que elas 

sequer recolheriam ICMS? Em caso negativo, isto é, havendo necessidade depósito ao FOT 

nessa hipótese, a resposta se mantém ainda que tal saldo credor apurado exclusivamente no 

período decorra, majoritariamente, de fator não relacionado a qualquer benefício fiscal como, 

por exemplo, em razão de operação ou prestação com alíquota diferenciada (importação, 

saída interestadual etc.)? 

 

Para fins do disposto no art. 2º, §1º, inciso I, alínea “c”, item 3 do Decreto nº 47.057/2020, 

pergunta-se: o que será considerado como “empresa do mesmo grupo econômico abrangida 

pelo mesmo tratamento tributário”? Por exemplo, a transferência de insumos ou produtos 

acabados alcançados pelo diferimento previsto no Decreto nº 38.938/2006 estaria fora do 

campo de incidência do FOT. 
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Considerando as semelhanças entre as disposições contidas no artigo 4º, Decreto nº 47.057/20 

(FOT) e no artigo 4º, Decreto nº 47.057/2020, pergunta-se: objetivamente, há diferença na 

metodologia de cálculo do FEEF para o FOT? Ainda sobre o cálculo para apuração do FOT, 

devem ser levados em consideração os benefícios por período de apuração ou por documento 

fiscal? 

 

Considerando que o artigo 4º, caput, do Decreto nº 47.057/20 estabelece que os depósitos no 

FOT deverão ser realizados mensalmente, até o dia 20 do mês subsequente ao da apuração, 

pergunta-se: caso a data limite de depósito do FOT ocorra em dia não-útil, o depósito poderá 

ser realizado no primeiro dia útil subsequente ou deverá ser antecipado? 

 

Considerando que o § 1º, do art. 4º do Decreto nº 47.057/20 menciona, nos incisos I e II, o 

termo "apuração mensal", pergunta-se: é possível entendermos que deverão ser feita duas 

apurações totais, sendo que na segunda serão excluídos os benefícios citados no art. 2º do 

Decreto? 

 

Considerando a complexidade das normas e dos cálculos relativos ao FOT, que acarretarem 

relevantes dúvidas e cenário de incertezas por parte dos contribuintes, pergunta-se: haverá a 

disponibilização, pela Secretaria de Fazenda, de “Manual” detalhado e exemplificativo da 

operacionalização do Fundo (pormenorizando a sistemática de cálculo e as obrigações 

acessórias a serem cumpridas, por exemplo)? 

 

Considerando eventual necessidade de pormenorização das disposições constantes da Lei nº 

8.645/19 e do Decreto nº 47.057/20; e, ainda, que em relação ao FEEF esta Secretaria de 

Estado de Fazenda editou Resoluções para estabelecer normas e critérios complementares 

para determinação do montante a ser depositado, como é o caso da Resolução nº 33/2017, 

pergunta-se: há previsão de edição de Resolução pela SEFAZ para estabelecer normas e 

critérios complementares? Em caso positivo, questiona-se se a(s) referida(s) norma(s) será(ão) 

editada(s) antes da data limite para realização do primeiro depósito ao FOT (20.05.2020). 

 



                                 

                          Ordem dos Advogados do Brasil 
                             Seção do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

7 

Considerando a grande quantidade de ações judiciais ajuizadas com o objetivo de questionar o 

FEEF, e, ainda, a possibilidade de que demandas semelhantes sejam ajuizadas com fito de 

afastar o FOT, pergunta-se: há alguma orientação ou planejamento interno na SEFAZ/RJ para 

fiscalizar a regularidade de valores (em termos de cálculo e observância às regras do FOT) que 

venham a ser depositados judicialmente por contribuintes que optem por discutir no Judiciário 

pela modalidade de depósitos judiciais mensais? Há algum grupo de fiscalização voltado 

especialmente ao FOT que venha a observar essas medidas? 

 

Considerando medidas de autocomposição na relação entre fisco e contribuinte, tomando 

como espelho a bagagem do Ilmo. Secretário sobre o programa “Nos Conformes” do Estado de 

São Paulo, pergunta-se: a SEFAZ/RJ pretende adotar medidas antecedentes a eventual 

lançamento tributário envolvendo o FOT, para orientar o contribuinte que esteja depositando 

ao FOT com algum critério ou cálculo equivocado? 

 

Considerando que o artigo 2º, §1º, inciso III c/c §2º, da Lei Complementar nº 159/2017 (Lei de 

Recuperação Fiscal) excetua os incentivos fiscais aprovados com prazo certo, sob condição e 

aqueles aprovados pelo CONFAZ dos Fundos de Equilíbrio Fiscal; que aquele mesmo 

dispositivo é o verdadeiro fundamento para instituição do FOT; e que não há disposição 

expressa na legislação do FOT quanto a essas espécies de benefício, pergunta-se: os incentivos 

fiscais com prazo certo, os concedidos sob condição, e aqueles devidamente aprovados pelo 

CONFAZ nos termos da alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal 

estão abrangidos pelo FOT? 

 

Considerando que em seu art. 4º, §4º, o Decreto nº 47.057/20 faz menção direta à 

metodologia de apuração do “ICMS desonerado” – a ser descrito em campo próprio da NF-e 

conforme cálculo específico para cada espécie de benefício fiscal – previsto no Anexo XVIII da 

Resolução SEFAZ nº 720/2014, informando que após o cálculo do ICMS desonerado, deverão 

ser realizadas as totalizações necessárias aos lançamentos respectivos na apuração, a débito 

ou crédito, conforme o caso, independentemente de estar na condição de remetente, 

prestador, adquirente, tomador ou destinatário, pergunta-se: o intuito dessa redação é 

meramente reforçar a exigência da obrigação acessória ou implica efeitos diretos na apuração 
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do FOT? Se houver produção de efeitos na apuração do FOT, quais serão? As fórmulas 

previstas no Anexo XVIII da Resolução SEFAZ nº 720/2014 deverão ser utilizadas para fins da 

apuração prevista no art. 4º, II do Decreto nº 14.057/2020 (apuração desconsiderando todos 

os benefícios fiscais)? 

 

Considerando que empresas dos mais diversos setores – como, por exemplo, automobilístico, 

telecomunicações, energia elétrica – promovem operações cujos clientes são pessoas físicas 

ou jurídicas dotadas de características peculiares (como é o caso das entidades pertencentes à 

Administração Pública, taxistas e portadores de deficiência); que as referidas pessoas físicas ou 

jurídicas são beneficiárias de incentivos na aquisição de determinados produtos ou serviços 

(vide Convênio ICMS 38/01 – isenção nas saídas de veículos para taxistas; Convênio ICMS 

38/12 – isenção nas saídas de veículos para portadores de deficiência; e Convênio ICMS 26/03 

– isenção nas operações ou prestações destinadas a órgãos da Administração Pública Estadual 

Direta e suas Fundações e Autarquias); e que, portanto, nesses casos, a empresa que promove 

as operações é mera intermediária, pergunta-se: tais benefícios estão abrangidos pelo FOT? 

Em caso positivo, os depósitos deverão ser realizados pelas empresas intermediárias ou por 

parte dos efetivos beneficiários dos incentivos? A conclusão à indagação anterior persiste para 

os incentivos cujos beneficiários são entidades da própria Administração Pública? 

 

SETOR DE ÓLEO, GÁS E COMBUSTÍVEIS (UPSTREAM/DOWNSTREAM): 

Considerando que o artigo 1º da Lei nº 7.428/2016 (FEEF), alterado pela Lei nº 7.659/2017, 

estabelecia que o Fundo estaria sendo instituído “consoante o inciso III do § 1º combinado 

com o § 2º todos do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017”; que 

os referidos dispositivos da legislação complementar excetuam os benefícios fiscais com prazo 

certo e aqueles concedidos mediante aprovação do CONFAZ; que, portanto, havia 

entendimento no sentido de que estariam excetuados do FEEF os benefícios fiscais com as 

sobreditas características; e que o Repetro-Sped, previsto no Convênio ICMS nº 03/2018 e 

regulamentado pelo Decreto Estadual/RJ nº 46.233/2018 constitui tratamento tributário 

devidamente aprovado pelo CONFAZ; pergunta-se: os benefícios atinentes ao Repetro-Sped 

deverão ser considerados para fins de apuração dos depósitos no FOT?  
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Em sendo afirmativa a resposta ao questionamento anterior; considerando que um bem 

admitido sob o amparo do Repetro-Sped pode ficar armazenado pelo período de 3 anos até 

que seja destinado à atividade de exploração e produção (cf. art. 7º, inc. III, IN/RFB nº 

1.781/17), que a Cláusula Quarta,  §1º, do Convênio ICMS nº 03/2020 estabelece que, quando 

não houver definição, no momento da importação ou aquisição no mercado interno,  do local 

para o qual serão destinados os bens adquiridos, o ICMS fica suspenso para o momento em 

que ocorrer a saída dos referidos bens para a sua efetiva utilização econômica; que o mesmo 

Convênio estabelece competir ao Estado em que ocorre a utilização econômica do bem o ICMS 

incidente sobre aquisição ou importação do mesmo;  e que ainda existe a possibilidade de um 

bem adquirido em Repetro ser transferido, antes da utilização econômica, para outro estado 

da Federação, pergunta-se: nessa mesma hipótese de indefinição do local de destinação dos 

bens adquiridos ou importados sob amparo do Convênio ICMS nº 03/2018 e Decreto 

Estadual/RJ nº 46.233/2018 (Repetro-Sped / Repetro-Industrialização) no momento da 

importação ou aquisição, assim como ocorre com o ICMS, a obrigatoriedade de depósito do 

FOT ficará suspensa para o momento em que ocorrer a saída dos bens para a sua utilização 

econômica de fato no Estado do Rio de Janeiro, ou tal depósito deverá ser realizado no 

período de aquisição, independentemente do momento da efetiva destinação econômica? E, 

na hipótese de destinação para utilização econômica em outro Estado da Federação, em que o 

ICMS é devido para este e não ao Estado do Rio de Janeiro, o benefício deverá ser 

desconsiderado para fins de depósito no FOT? 

 

Considerando que a lEI nº 2.657/96 estabelece no art. 14, XIII, alínea ‘a’ que a alíquota do 

ICMS nas operações com óleo diesel é de 12% e a alínea ‘b’ do mesmo dispositivo estabelece 

que a alíquota será de 6% quando o óleo diesel for destinado a consumo no transporte de 

passageiros por ônibus urbano, bem como no transporte de passageiros do sistema hidroviário 

(aquaviário), regularmente concedido pelo poder público.  Considerando que o Decreto nº 

45.231/15 e a Resolução SEFAZ 886/2015, por sua vez, estabelecem que a refinaria de 

petróleo fornecerá para as distribuidoras o óleo diesel sob a alíquota beneficiada de 6% dentro 

das quotas mensais máximas autorizadas para fornecimento de diesel às concessionárias de 

transporte público rodoviária e aquaviárias. Considerando que na hipótese de a distribuidora 

fornecer uma quantidade inferior à quota de diesel preestabelecida às concessionárias de 
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transporte pública, deverá a distribuidora recolher a complementação do ICMS sob a alíquota 

de 6% adicional (totalizando 12%), conforme art. 4º do Decreto nº 45.231/15 e art. 2º da 

Resolução 886/2015, conclui-se que a distribuidora é mero agente intermediário do benefício 

concedido às concessionárias de transporte público rodoviário e aquaviário. Nesse contexto, 

pergunta-se: quem deverá recolher o FOT nessas operações? A distribuidora, como mera 

agente intermediário ou as empresas concessionárias/permissionárias de transporte 

rodoviário e aquaviário de passageiros, que são as efetivas beneficiárias da alíquota reduzida 

de 6%? 

 

Considerando que O Decreto nº 46.827/19 regulamenta a redução da base de cálculo do ICMS 

nas operações com Querosene de Aviação (QAV) e a alteração na tributação do QAV tem o 

objetivo de movimentar a economia fluminense ao exigir como contrapartida das empresas 

aéreas o aumento do número de assentos; que alíquota do ICMS, que hoje é de 13%, poderá 

chegar a até 7% de forma escalonada, a depender da expansão da oferta prevista pelas 

companhias; e que, nesse caso, a distribuidora de combustível é mero agente intermediário do 

benefício concedido às empresas aéreas, uma vez que são essas últimas as beneficiadas pela 

redução da base de cálculo; pergunta-se: quem deverá recolher o FOT nessas operações? A 

distribuidora, como mero agente intermediário, ou as empresas aéreas, que são as efetivas 

beneficiárias da alíquota reduzida? 

 

Considerando que o Decreto nº 26.138/2000, regulamentado pela Resolução SEFCON 

3.803/2000, dispõe que nos fornecimentos de combustíveis para atividade pesqueira a 

distribuidora adquire o diesel com tributação normal da refinaria, com o ICMS normal e ST; 

que em função da isenção do ICMS concedida pelo Estado para as empresas de pesca, o valor 

do ICMS é excluído do valor de venda; que, posteriormente, nos termos do art. 10 e 11 da 

Resolução SEFCON 3.803/2000, a distribuidora pleiteia o ressarcimento do ICMS referente à 

aquisição do volume vendido para a empresa de pesca e que, inicialmente, é suportado pela 

distribuidora; e que, desse modo, esse ressarcimento se trata de mero acerto financeiro, uma 

vez que a distribuidora suportou carga tributária não realizada, devido à isenção à empresa 

pesqueira, pergunta-se:  considerando que a distribuidora é integralmente substituída pela 

refinaria e, portanto, não realiza qualquer apuração em relação a essas operações, é possível 
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afirmar que essas normas, apesar de beneficiadas com isenção (direcionada à empresa de 

pesca, apenas) não geram impactos para o cálculo do FOT por parte da distribuidora? 

 

Considerando que as operações interestaduais com combustíveis e lubrificantes derivados do 

petróleo estão amparadas com a não incidência prevista no Art. 155, § 2º, X, “b” da CF; que 

legislação do RJ dispensou (cf. artigo 40, inciso III, da Lei Estadual nº 2.657/96) o recolhimento 

do ICMS diferido nas aquisições de querosene de aviação e de óleos básicos, quando das 

saídas interestaduais de querosene de aviação e de óleos lubrificantes acabados produzidos a 

partir daqueles óleos básicos, justamente por serem tais produtos submetidos as regras da 

tributação no destino (CF. Art. 155, § 4º, I), e não a um benefício fiscal concedido pelos entes 

da Federação, pergunta-se: assumindo que a dispensa desse recolhimento se dá por força de 

uma imposição constitucional, tais operações estão submetidas às regras do FOT? 

 

SETOR COMERCIAL/ATACADISTA: 

 

Considerando que o art. 3º, V da Lei nº 6.979/2015, concede diferimento do ICMS, à empresa 

beneficiária do tratamento tributário que prevê a respectiva Lei, na aquisição interna de 

matéria-prima, outros insumos e material de embalagem destinados ao seu processo 

industrial, exceto energia, água e materiais secundários; que o referido tratamento tributário 

representa um benefício fiscal – vez que resulta, em operações subsequentes, na redução do 

ICMS a ser recolhido – atrelado ao regime concedido à adquirente, mas que, contudo, o ICMS 

não recolhido é aquele devido pelo estabelecimento remetente; pergunta-se: é possível 

afirmar que o contribuinte destinatário não deverá apurar o FOT sobre a operação em 

comento? 
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Considerando que o art. 2º, III do Decreto nº 44.498/2013 concede redução na base de cálculo 

do ICMS ST, que, como se sabe, constitui um imposto de terceiros, pergunta-se: é correto 

afirmar que, na hipótese de fruição desse benefício fiscal, o FOT deverá ser recolhido pelo 

adquirente da mercadoria? O art. 2º, § 3º, II do Decreto nº 47.057/2020 dispõe que se incluem 

nos incentivos fiscais alcançados pelo FOT aqueles aplicados à substituição tributária, quando 

de forma diversa da prevista no art. 24 da Lei nº 2.657/1996, mas não deixa claro se o 

recolhimento ocorrerá pelo contribuinte substituto (vendedor) ou substituído (comprador). Se 

utilizada como analogia, a redação do parágrafo único do art. 3º do regulamento do FOT (trata 

sobre utilização de benefício fiscal no ICMS ST retido nas operações interestaduais) atribui ao 

contribuinte substituído a responsabilidade de depósito do FOT. 

 

Considerando que Decreto nº 38.938/2006 concede diferimento do ICMS nas fases de 

produção e distribuição de alguns itens alimentícios, cujo recolhimento do imposto ocorre 

apenas na saída realizada para consumidor final; que, como a saída a consumidor final possui 

redução na base de cálculo do ICMS, ocorre-se uma dispensa parcial do imposto diferido; e, 

ainda, que o art. 2º, § 5º do Decreto nº 47.057/2020 estabelece que, “quando houver dispensa 

total ou parcial de pagamento do ICMS diferido, em saídas subsequentes, devem ser 

desconsiderados os benefícios fiscais concessivos da desoneração total ou parcial nas 

operações de saída”, pergunta-se:, é correto afirmar que a operação sujeita ao diferimento 

com base no Decreto nº 38.938/2006 está fora do alcance do FOT por força do art. 2º, § 5º do 

Decreto nº 47.057/2020? 

 

Considerando que a Lei 8.645/19, em seu art. 7º, inciso II, e o Decreto 47.057/20, em seu art. 

2º, §1º, inciso I, alínea “a”, item 2, estabelecem que os benefícios da Lei 4.173/03 (“RIOLOG”) 

estão excluídos da obrigatoriedade de recolhimento do FOT; e, ainda, que a Lei 4.173/03 é 

fundamento de validade do Decreto nº 36.453/04; pergunta-se: a referência à Lei 4.173/20 

engloba também o Decreto 36.453/04, visto que as previsões deste buscam fundamento de 

validade e regulamentam a citada Lei? 
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Considerando ser sabido o Estado do Rio de Janeiro está planejando uma mudança relevante 

da legislação relativa ao “RIOLOG”, pergunta-se: os benefícios a serem incluídos na novel 

legislação serão ser abrangidos pelo FOT? Em caso positivo, mesmo sem prévia alteração das 

normas relativas ao Fundo (Lei Estadual/RJ nº 8.645/19 e Decreto 47.057/20)? 

 

Considerando as particularidades relativas aos incentivos fiscais concedidos sob determinadas 

condições e com prazo certo, e, ainda, o quanto disposto no artigo 178, do Código Tributário 

Nacional e em especial na Lei Complementarº 159/2017 (Lei de Recuperação Fiscal), a qual 

ressalva os incentivos onerosos dos fundos de equilíbrio fiscal, pergunta-se: qual é o 

entendimento desta Secretaria de Estado de Fazenda quanto aos referidos benefícios no 

âmbito do FOT? Eles deverão ser levados em consideração para apuração do valor a ser 

depositado ao FOT ou estão excetuados? 

 

Considerando que diversos incentivos fiscais relativos ao comércio atacadista estão abrangidos 

pelo FOT; e que aqueles incentivos são fruídos e extremamente relevantes para 

comercialização de produtos de caráter essencial, como alimentos, pergunta-se: quais foram 

os critérios adotados pelo Estado do Rio de Janeiro para a inserção de “novos” (outrora fora da 

incidência do FEEF) benefícios fiscais no campo de incidência do FOT? Há alguma razão 

específica para que setores essenciais, como é o caso do comércio de alimentos, terem sido 

abrangidos pelo FOT, enquanto outros segmentos não essenciais foram mantidos fora do 

alcance do Fundo? 
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SETOR FARMACÊUTICO: 

 

Considerando que art. 2º, § 1º, inciso I, alínea “b”, Decreto Estadual nº 47.057/2020 

estabelece que benefícios ou incentivos previstos para operações realizadas com 

medicamentos que constem na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou 

na lista do Programa Farmácia estão excetuados/excluídos para fins de depósito no FOT; 

pergunta-se: para fins de conhecimento das mercadorias abrangidas por essa exclusão, deve-

se considerar o RENAME/2020, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda nº 

3.047/2019? 

 

 

Atenciosamente, 

 

      

   

                                                     Mauricio Pereira Faro                                                                     

                                                                                Presidente da CEAT OAB/RJ 

                                                                                                 

     

             Gilberto Fraga                                                                         Julio Janolio 

Vice Presidente da CEAT OAB/RJ                                            Membro da CEAT OAB/RJ 

 

 

 

 

 

 


