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ESTADO DO RIO DE JANEIRO REGULAMENTA O FUNDO
ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT)

Em 05.05.2020 foi publicado o Decreto nº 47.057 que regulamenta o Fundo Orçamentário
Temporário (“FOT”), substituto do então Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (“FEEF”), instituído
pela Lei nº 7.428/2016, tendo sido mantidas a natureza, finalidade, bem como os mesmos
critérios e metodologia de cálculo aplicáveis ao depósito do FEEF. Por outro lado, a base do FOT foi
ampliada, abrangendo também os benefícios fiscais concedidos com amparo do CONFAZ e com
prazo certo e sob condição.

Com isso, não apenas foram mantidas as controvérsias entre o Fisco Estadual e os
contribuintes no tocante às inconstitucionalidades do FEEF, como acrescidas outros pontos
passíveis de questionamento face a inconstitucionalidade/ilegalidade.

Resumimos abaixo principais pontos abordados na regulamentação do FOT:

Em linha com a liminar deferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
(“TJRJ”) na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0083082-
60.2019.8.19.0000[1], e tendo em vista que o ICMS é apurado com base em periodicidade
mensal (considerando um período integral de apuração), o Decreto traz a obrigatoriedade do
depósito a partir da competência de abril de 2020 (efetivado até 20.05.2020);

Estão abrangidos pelo FOT os benefícios ou incentivos fiscais constantes do Manual de
Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de
Natureza Tributária, instituído pelo Decreto nº 27.815/01, inclusive aqueles decorrentes de
normas relativas a (i) regime especial de apuração ou qualquer forma alternativa de apuração
do imposto não enquadrada no regime de compensação (princípio da não cumulatividade) e (ii)
apuração do imposto devido por substituição tributária de forma diversa da prevista no art. 24
da Lei nº 2.657/96;

Não estão sujeitos ao FOT, dentre outros, (i) benefícios incidentes nas importações em que não
haja a transferência de propriedade; (ii) classificados como suspensão e ampliação de prazo de
pagamento; (iii) decorrentes de regimes de apuração por estimativa[2]; (iv) classificados como
diferimento[3]; (v) benefício do RIOLOG; e (vi) operações realizadas com medicamentos que
constem na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (“RENAME”) ou na lista do Programa
Farmácia Popular do Brasil (“PFPB”), nos termos dos atos normativos editados pelo Ministério da
Saúde;

Nos casos de benefícios incidentes sobre substituição tributária em operação interestadual, em
que o substituto é estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, o responsável
pelo depósito no FOT é o estabelecimento substituído localizado neste Estado.
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O não pagamento da integralidade do valor devido relativo ao depósito no FOT, no prazo legal
implica incidência da multa e demais acréscimos. Se o contribuinte deixar de efetuar, no prazo
regulamentar, o depósito no FOT por 3 meses, consecutivos ou não, estará sujeito à perda
definitiva do direito de fruição dos respectivos benefícios e incentivos fiscais;

Existindo saldo do FEEF em 11.03.2020, bem como os valores arrecadados relativos a este
fundo, a partir de 12.03.2020, serão revertidos ao FOT;

Foram revogados o Decreto nº 45.810/2016 e a Resolução SEFAZ nº 33/2017

O Decreto em questão produzirá efeitos até o término da vigência do Regime de Recuperação
Fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 159/17.

Considerando o impacto que a medida gera para os contribuintes no Estado, aos que possuírem
interesse na discussão judicial do tema, a equipe de Tributário do Cescon Barrieu está à disposição
para auxiliá-lo no endereçamento deste assunto.

 
 
[1] Adiou por 90 dias, contados da publicação, a entrada em vigor da Lei 8.645/19. Ou seja, a Lei entraria em
vigor em 10 de março de 2020.
[2] Desde que obedecido o disposto no § 1º do art. 26 da Lei Complementar nº 87/96
[3] Ressalvando-se os que resultam em redução do valor ICMS a ser pago
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