
 
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2018.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 014/2018. 
Assunto: Sefaz-RJ prorroga para 31/01 prazo para recursos do recadastro de incentivos. 

Prezado Associado, 

Transcrevemos abaixo, matéria extraída do Site do Sistema FIRJAN: 

“Foi publicada no dia 19/01, no Diário Oficial do Estado, a prorrogação do prazo para 
apresentação dos recursos no âmbito do recadastramento de benefícios fiscais. A Resolução 
nº 201/2018, em anexo da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro 
(Sefaz-RJ) estende até 31 de janeiro o período para as empresas intimadas em dezembro de 
2017. 

Desde o ano passado, a Sefaz-RJ vem notificando as empresas sobre a suspensão de seus 
incentivos pelo não cumprimento total ou parcial das obrigações. Para normalizar a situação, 
os contribuintes devem sanar as pendências de documentações e informações dentro de 30 
dias a contar da ciência de irregularidade. As empresas que não o fizerem correm o risco de 
perder o incentivo fiscal, ficando impedidas de solicitar outro antes do prazo de um ano. 

Cerca de 3 mil contribuintes ainda estão em situação irregular com o recadastramento de 
benefícios fiscais da Sefaz-RJ, e foram intimidados a regularizar o cadastro. Deste total, 
aproximadamente 400 contribuintes não apresentaram a declaração emitida pela Companhia 
de Desenvolvimento Industrial do estado do Rio de Janeiro (Codin). 

As empresas enquadradas em incentivos condicionados, que exigem requisitos de emprego, 
investimento, arrecadação e faturamento, devem procurar imediatamente o órgão para 
emissão do documento, conforme exigido pela Resolução nº 108/2017 e pelo Manual dos 
Benefícios da Sefaz-RJ. 

Para regularizar o recadastramento, é necessário acessar o Portal de Verificação até o último 
dia do prazo, quantas vezes forem necessárias, para retificar informações, apresentar 
documentos e justificativas por escrito. O recadastramento de benefícios fiscais atende à 
Resolução Sefaz nº 108/2017.” 

Atenciosamente, 
 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

 
Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br 

 

http://www.sigraf.org.br/
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ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA JURÍDICA

DESPACHOS DO DIRETOR-JURÍDICO
DE 15/01/2018

PROCESSO Nº E-24/004/1503/2016 - CLEITON EDUARDO GARCIA
DE SOUZA DE OLIVEIRA.
PROCESSO Nº E-24/004/5691/2015 - TITITI - TATATA PROMOT. DE
EVENTOS INFANTIS LTDA - ME.
PROCESSO Nº E-24/004/308/2016 - FUNDAÇÃO DE APOIO CEFET
- FUNCEFET.
PROCESSO Nº E-15/003/1300/2016 - NEXTEL TELECOMUNICA-
ÇÕES LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/289/2016 - FORTILUX INFORMÁTICA.
PROCESSO Nº E-24/004/1073/2016 - CLEITON EDUARDO GARCIA
DE SOUZA DE OLIVEIRA.
PROCESSO Nº E-15/003/167/2016 - TIM CELULAR S/A. DRA. NA-
THALIA MARTINS DA SILVA. - OAB/RJ - 182.672.
PROCESSO Nº E-24/004/5568/2015 - DECOLAR.COM LTDA E AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. - DR. FABIANO COUTINHO
BARROS DA SILVA. - OAB/RJ - 109.658.
PROCESSO Nº E-24/004/1426/2016 - TIM CELULAR S/A. DRA. NA-
THALIA MARTINS DA SILVA. - OAB/RJ - 182.672.
PROCESSO Nº E-24/004/3272/2015 - SÃO SALVADOR LANCHONE-
TE E RESTAURANTE LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/1528/2016 - TIM CELULAR S/A. DRA. NA-
THALIA MARTINS DA SILVA. - OAB/RJ - 182.672.
PROCESSO Nº E-24/004/831/2016 - SOCIEDADE DE ENSINO E AS-
SISTENCIA DE REALENGO.
PROCESSO Nº E-24/004/2125/2016 - TIM CELULAR S/A. DRA. NA-
THALIA MARTINS DA SILVA. - OAB/RJ - 182.672.
PROCESSO Nº E-24/004/15116/2016 - RENOVA RIO MULTIMARCAS
LTDA - ME.
PROCESSO Nº E-24/004/1499/2016 - DIGIBRAS INDÚSTRIA DO
BRASIL S/A - CCE.

NOTIFICO as empresas supracitadas para, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir da presente publicação, para apresen-
tarem RECURSO contra a decisão de primeira instância que impôs a
sanção de multa nos processos administrativos à epígrafe, na forma
do art. 30 da Lei Estadual nº 6.007/2011; ou, em não desejando re-
correr, deverão os fornecedores efetuar o pagamento do valor da mul-
ta em 30 (trinta) dias corridos, também contados a partir da presente
publicação, sob pena de elaboração da nota de débito e consequente
inscrição do débito em Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, con-
soante o disposto no art. 45 da Lei Estadual nº 6.007/2011.

Id: 2082023

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA JURÍDICA

DESPACHOS DO DIRETOR-JURÍDICO
DE 15/01/2018

PROCESSO Nº E-24/004/2561/2015 - SKY BRASIL SERVIÇOS LT-
DA.
PROCESSO Nº E-24/004/1475/2016 - BANCO CRUZEIRO DO SUL.
DR. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. - OAB/RJ - 136.118.
PROCESSO Nº E-24/004/476/2016 - LEONARDO ROBERTO MEN-
DONÇA 09559180738.
PROCESSO Nº E-24/004/5390/2015 - PLANET OUTLET RIO CO-
MERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
PROCESSO Nº E-15/003/53/2016 - ACARSYSTEM ALARMES LTDA.
PROCESSO Nº E-15/003/372/2016 - RAKKU MAGNETICA INDUS-
TRIA & COMERCIO LTDA - EPP.
PROCESSO Nº E-24/004/3282/2015 - BRAMEX COMERIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/5391/2015 - VR AMARAL ÓTICA LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/1514/2016 - ABRALA DECORAÇÕES LT-
DA.
PROCESSO Nº E-24/004/1378/2015 - DROGARIA TAMBAU LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/5673/2015 - CLUB ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO S/A.
PROCESSO Nº E-24/004/2375/2015 - VAWIN COMERCIO DE ROU-
PAS LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/5389/2015 - ANEW COMÉRCIO DE ROU-
PAS LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/485/2016 - A.J. DE OLIVEIRA NUNES.
PROCESSO Nº E-24/004/856/2016 - SPRINGER CARRIER LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/5451/2015 - SBR 500 COMÉRCIO DE IN-
FORMÁTICA LTDA.

NOTIFICO as empresas supracitadas para, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir da presente publicação, para apresen-
tarem RECURSO contra a decisão de primeira instância que impôs a
sanção de multa nos processos administrativos à epígrafe, na forma
do art. 30 da Lei Estadual nº 6.007/2011; ou, em não desejando re-
correr, deverão os fornecedores efetuar o pagamento do valor da mul-
ta em 30 (trinta) dias corridos, também contados a partir da presente
publicação, sob pena de elaboração da nota de débito e consequente
inscrição do débito em Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, con-
soante o disposto no art. 45 da Lei Estadual nº 6.007/2011.

Id: 2082024

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA JURÍDICA

DESPACHOS DO DIRETOR-JURÍDICO
DE 15/01/2018

PROCESSO Nº E-24/004/696/2016 - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRA-
SIL S/A - CCE.
PROCESSO Nº E-15/003/842/2016 - TIM CELULAR S/A. DRA. NA-
THALIA MARTINS DA SILVA. - OAB/RJ - 182.672.
PROCESSO Nº E-15/003/1146/2016 - NEXTEL TELECOMUNICA-
ÇÕES LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/2129/2016 - SAMSUNG ELETRONICA DA
AMAZONIA. DR. RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI. - OAB/MG -
139.387.
PROCESSO Nº E-24/004/982/2016 - MICROCAMP.
PROCESSO Nº E-24/004/810/2016 - LEDA TUR VIAGENS E TURIS-
MO LTDA - ME.
PROCESSO Nº E-24/004/6010/2015 - COOPERATIVA HABITACIONAL
FIDELIDADE.
PROCESSO Nº E-24/004/591/2016 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
PROCESSO Nº E-24/004/5409/2015 - LOJAS SEB DE PRODUTOS
DOMÉSTICOS S/A.
PROCESSO Nº E-24/004/2323/2015 - HB COMÉRCIO DE CALÇA-
DOS GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME.
PROCESSO Nº E-24/004/796/2015 - EUANGELLUS PRODUÇÃO
GRÁFICA EDITORA LTDA - ME.
PROCESSO Nº E-24/004/1956/2016 - TIM CELULAR S/A. DRA. NA-
THALIA MARTINS DA SILVA. - OAB/RJ - 182.672.
PROCESSO Nº E-24/004/1410/2016 - SAMSUNG ELETRONICA DA
AMAZONIA. DR. RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI. - OAB/MG -
139.387.
PROCESSO Nº E-24/004/5312/2015 - LINDT & SPRUNGLI (BRASIL)
COMERCIO DE ALIEMENTOS.
PROCESSO Nº E-24/004/5318/2015 - SBSATTA COMÉRCIO DE
CALÇADOS EIRELI - EPP.

NOTIFICO as empresas supracitadas para, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir da presente publicação, para apresen-
tarem RECURSO contra a decisão de primeira instância que impôs a
sanção de multa nos processos administrativos à epígrafe, na forma
do art. 30 da Lei Estadual nº 6.007/2011; ou, em não desejando re-
correr, deverão os fornecedores efetuar o pagamento do valor da mul-
ta em 30 (trinta) dias corridos, também contados a partir da presente
publicação, sob pena de elaboração da nota de débito e consequente
inscrição do débito em Dívida Ativa do Estado do RJ, consoante o
disposto no art. 45 da Lei Estadual nº 6.007/2011.

Id: 2082026

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 200 DE 17 DE JANEIRO DE 2018

DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO AO PÚBLI-
CO DA JUNTA DE REVISÃO FISCAL E DO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E SOBRE O
LOCAL DE APRESENTAÇÃO DE PEÇAS RE-
LATIVAS AO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO-TRIBUTÁRIO DE SUJEITO PASSIVO VIN-
CULADO A AUDITORIAS FISCAIS ESPECIALI-
ZADAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, e considerando o
que consta no Processo nº E-04/057/2/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - A partir de 1º de fevereiro de 2018, o atendimento ao público
da Junta de Revisão Fiscal e do Conselho de Contribuintes ocorrerá,
nos dias úteis, das 10h às 16h, no 17º andar do edifício sede da SE-
FAZ/RJ, localizado à Av. Presidente Vargas, nº 670, Centro, Rio de
Janeiro/RJ.

Art. 2º - As impugnações, recursos e demais peças processuais re-
lativas ao contencioso administrativo-tributário de sujeitos passivos vin-
culados a Auditorias Fiscais Especializadas deverão ser protocolizadas
no local descrito no artigo 1º, a partir da data nele mencionada.

§ 1º - Incluem-se entre as peças processuais a que alude o caput as
impugnações e os recursos apresentados:

I - em processos de restituição de indébito;

II - em face do resultado de diligências.

§ 2º - A ciência do resultado de diligências, quando cabível, perma-
nece sob responsabilidade da repartição fiscal.

§ 3º - O disposto no caput deste artigo não se aplica às Auditorias
Fiscais Especializadas de ITD - AFE 08 e de IPVA - AFE 09.

Art. 3º - O Serviço de Protocolo da Junta de Revisão Fiscal e do
Conselho de Contribuintes, após receber a peça processual, deverá
solicitar o respectivo processo administrativo à repartição fiscal em
que se encontre e providenciar a sua devida tramitação.

Art. 4° - A intimação das decisões prolatadas pela Junta de Revisão
Fiscal e pelo Conselho de Contribuintes relativas a processos de su-
jeitos passivos vinculados às Auditorias Fiscais Especializadas, exceto
a AFE 08 e a AFE 09, será providenciada pelo órgão que a proferiu,
que deverá proceder à devida tramitação processual, aguardando os
prazos para apresentação de recursos, quando cabível.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria SSER nº 139/2017, e as demais disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2018

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Fazenda de Planejamento

Id: 2081905

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 201 DE 18 DE JANEIRO DE 2018

PRORROGA O PRAZO PARA APRESENTA-
ÇÃO DO RECURSO REFERIDO NO § 8º, DO
ART. 5º, DA RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 108, DE
28 DE JULHO DE 2017, RELATIVO AO PRO-
CESSO DE VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS E CONDICIONANTES DOS
INCENTIVOS FISCAIS OU BENEFÍCIOS DE
NATUREZA TRIBUTÁRIA, PREVISTO NO ART.
4º, DA LEI Nº 7.495/2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no
uso de suas atribuições conferidas pelo inciso II do Parágrafo Único
do art. 148, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e pelo in-
ciso II, do art. 3º, do Decreto nº 31.896, de 20 de setembro de
2002,

CONSIDERANDO:

- o que consta no Processo nº E-04/058/2/2018; e

- a necessidade de garantir aos contribuintes o direito ao contraditório
e à ampla defesa, conforme disposto na parte final do inciso I, do §
2º, do art. 4º, da Lei nº 7.495, de 5 de dezembro de 2016 e no caput
do art. 2º, da Lei nº 5.427, de 1º de abril de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica prorrogado para 31 de janeiro de 2018 o prazo final
para apresentação do recurso referido no § 8º, do art. 5º, da Reso-
lução SEFAZ nº 108, de 28 de julho de 2017, para os estabelecimen-
tos intimados no mês de dezembro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2018

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento

Id: 2082200

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 202 DE 18 DE JANEIRO DE 2018

DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO EX-
TEMPORÂNEO DE CRÉDITO DO ICMS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso II, do Parágrafo
Único do art. 148, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de
05 de outubro de 1989, e tendo em vista os termos do Processo nº
E-04/073/94/201, e

CONSIDERANDO o disposto nos § 4º e 5º, do art. 30, do Livro I, do
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 27.427, de 17 de
novembro de 2000;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1°- O aproveitamento extemporâneo de crédito do ICMS será
processado de acordo com o disposto nos § 4º e 5º, do art. 30, do
Livro I, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 27.427,
de 17 de novembro de 2000, e com observância do que dispõe esta
Resolução.

§ 1º - Para os fins desta Resolução, considera-se extemporâneo o
aproveitamento do crédito de ICMS promovido após o término do pe-
ríodo de apuração próprio.

§ 2º - O direito de aproveitamento extemporâneo de crédito observará
o disposto no Parágrafo Único, do art. 22, da Lei Complementar Fe-
deral nº 87, de 13 de setembro de 1996.

§ 3º - O aproveitamento extemporâneo deverá observar as disposi-
ções normativas vigentes à época em que o creditamento deveria ter
sido realizado, em especial quanto à forma de cálculo do crédito e
percentual de estorno de créditos.

CAPÍTULO II
DO PEDIDO, INSTRUÇÃO E DECISÃO

Art. 2º - O pedido de aproveitamento extemporâneo de crédito do
ICMS deverá ser instruído com:

I - petição, nos termos do Decreto nº 2.473, de 06 de março de 1979
(RPAT);

II - comprovação de legitimidade para solicitar o aproveitamento;

III - indicação do documento fiscal relativo à operação ou prestação

que gere o direito ao crédito considerado devido e não aproveitado
tempestivamente, especificando, quando necessário, o item e respec-
tiva quantidade;

IV - período de apuração em que o crédito deveria ter sido aprovei-
tado;

V - quando cabível, apresentação dos fundamentos jurídicos do pe-
dido de aproveitamento extemporâneo, bem como os documentos ne-
cessários a sua comprovação;

VI - comprovante de pagamento de Taxa de Serviços Estaduais re-
ferente ao pedido de aproveitamento de crédito extemporâneo, previs-
to na Tabela a que se refere o art. 107, do Decreto-Lei nº 5, de 15 de
março de 1975.

§ 1º - É permitida a acumulação, num único processo administrativo,
de pedidos de aproveitamento de crédito extemporâneo diversos.

§ 2º - É vedada a apresentação de mais de um pedido de aprovei-
tamento de crédito extemporâneo relativos a um mesmo documento
fiscal, sob pena de indeferimento de plano dos pleitos.

Art. 3º - O pedido de aproveitamento extemporâneo de crédito do
ICMS será apresentado à Auditoria Fiscal a que estiver vinculado o
contribuinte, a qual verificará o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 2º e formará o respectivo processo.

§ 1º - Após a formalização do processo, a Auditoria Fiscal concluirá a
instrução no prazo de 30 (trinta) dias, com emissão de despacho fun-
damentado quanto à procedência do pedido.

§ 2º - Compete aos titulares das Auditorias Fiscais referidas no caput
decidir sobre o pleito no prazo de 30 (trinta) dias após concluída a
instrução.

§ 3º - Indeferido o pedido, o contribuinte poderá interpor recurso no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão.

§ 4º - Compete ao Superintendente de Fiscalização decidir sobre re-
cursos no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento dos au-
tos.

Art. 4º - O aproveitamento extemporâneo de crédito de ICMS será
efetivado após o reconhecimento do respectivo direito em decisão de-
finitiva no processo administrativo, ressalvado o disposto no art. 8º.

Art. 5º - A efetivação do aproveitamento extemporâneo de crédito do
ICMS deverá observar como limite máximo o montante mensal global
equivalente a 100.000 (cem mil) UFIR-RJ, independente do número
de pedidos deferidos, devendo a eventual diferença a que fizer jus ser
apropriada nos períodos seguintes, respeitado o referido limite mensal
global.

Parágrafo Único - O Secretário de Estado de Fazenda e Planejamen-
to poderá autorizar o crédito de montante mensal global superior a
100.000 (cem mil) UFIR-RJ nas hipóteses em que o valor do apro-
veitamento extemporâneo de crédito do ICMS for igual ou superior a
4.800.000 (quatro milhões e oitocentas mil) UFIR-RJ, respeitando o
mínimo de 48 parcelas.

Art. 6º - O contribuinte deverá escriturar os lançamentos relativos ao
aproveitamento extemporâneo de acordo com o disposto na Tabela
“Normas Relativas à EFD”, do Anexo VII, da Parte II da Resolução
SEFAZ n° 720/14, devendo ser observada:

I - a devida identificação do documento fiscal relativo ao crédito apro-
veitado extemporaneamente;

II - a utilização do valor constante no respectivo documento fiscal,
sem atualização;

III - a vedação à retificação da escrita fiscal relativa ao período em
que o crédito deveria ter sido lançado.

Art. 7º - No caso de créditos decorrentes de entrada de mercadoria
no estabelecimento destinada ao ativo permanente, não apropriados
tempestivamente, o creditamento extemporâneo será efetuado em par-
cela única, considerados o valores históricos das parcelas vencidas.

§ 1° - Para efeito do cálculo da parcela única referida no caput de-
verá ser observada a proporção de que trata o inciso II, do § 7º, do
art. 33, da Lei nº 2.657/96, quanto aos períodos de apuração em que
deveriam ter sido efetuados os creditamentos originais.

§ 2° - Não se aplica à hipótese de que trata o caput o disposto nos
arts. 5º e 8º.

Art. 8º - Independe do pedido a que se refere o art. 2º, o aprovei-
tamento extemporâneo de crédito do ICMS pelo contribuinte nos ca-
sos de valores equivalentes a até 300.000 (trezentas mil) UFIR/RJ,
por período de apuração em que deveriam ter sido efetuados os cre-
ditamentos originais, desde que a operação ou prestação esteja aco-
bertada por documento fiscal eletrônico ou emitido nos termos do
Convênio ICMS 115/03.

Parágrafo Único - Na hipótese prevista no caput, deve ser observado
o disposto nos arts. 5º e 6º, não havendo a incidência de Taxa de
Serviços Estaduais.

CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES

Art. 9º - Na hipótese de efetivação de aproveitamento extemporâneo
de crédito de ICMS, sem a comprovação do respectivo direito do con-
tribuinte, serão aplicadas as multas previstas no art. 60, da Lei nº
2.657, de 26 de dezembro de 1996.

Art. 10 - A não realização dos lançamentos na EFD conforme defi-
nido nesta Resolução sujeita o contribuinte à penalidade prevista no
inciso II, do art. 62-B, da Lei nº 2.657/96.

Art. 11 - O disposto neste capítulo não afasta a aplicação das pe-
nalidades previstas na legislação tributária fluminense.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Esta Resolução não se aplica aos casos em que não houve
a emissão de documento fiscal quando da realização da operação ou
prestação.

Art. 13 - As disposições desta Resolução aplicam-se, desde logo, aos
processos pendentes, sem prejuízo da validade dos atos praticados
na vigência da legislação anterior.

Parágrafo Único - Quando o direito ao crédito tiver sido anteriormen-
te reconhecido, nos termos do disposto no § 2º, do art. 3º, da Re-
solução SEF nº 6.346, de 1º de outubro de 2001, o contribuinte po-
derá solicitar ao Auditor Fiscal Chefe o enquadramento nos procedi-
mentos previstos nesta Resolução, indicando na petição o número do
processo administrativo original.

Art. 14 - Ato normativo do Superintendente de Fiscalização poderá
prever a necessidade de apresentação de documentos suplementares
àqueles listados no art. 2º.

Art. 15 - Fica revogada a Resolução SEF nº 6.346, de 1º de outubro
de 2001, observado o disposto no Parágrafo Único do art. 13.

Art. 16 - Esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia do mês
subsequente após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua pu-
blicação.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2018

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento

Id: 2082201

ATO DO SECRETÁRIO

DE 17.1.2018

REMOVE, a pedido, ANDREIA GUILHERME DA SILVA PUCCIONI,
Auditor Fiscal da Receita Estadual 2ª Categoria, identidade funcional
n° 5000389-5, da Coordenadoria de Declarações e Informações Eco-
nômico Fiscais, da Superintendência de Cadastro e Informações Fis-
cais, da Subsecretaria de Estado de Receita, da Secretaria de Estado
de Fazenda e Planejamento, para Superintendência de Tributação, da
Subsecretaria de Estado de Receita, da mesma Secretaria, com va-
lidade a contar de 02.01.2018. Processo n° E-04/073/2/2018.

Id: 2081906

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sexta-feira, 19 de Janeiro de 2018 às 02:17:24 -0200.
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