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RESUMO 
 
 
 
O presente estudo concentrou-se em analisar um instrumento atual de grande impacto na 
arrecadação estadual do ICMS: o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Nesse 
sentido, procurou-se investigar os efeitos do processo de automação comercial na arrecadação 
do ICMS do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2006. Para tanto, 
trabalhou-se com o Comércio Varejista, exceto a atividade de combustíveis, por ser um dos 
grupos de contribuintes obrigados a usar o equipamento ECF. Baseado nesse objetivo, a 
metodologia adotada caracterizou-se como um estudo de natureza quantitativa, exploratório-
descritiva, através da coleta de dados secundários, fornecidos pela Secretaria de Estado da 
Tributação (SET). Na ausência de um modelo estatístico na literatura existente sobre o tema 
abordado, optamos pela elaboração de um modelo próprio com a construção de tabelas e 
gráficos. Constatou-se que embora as taxas de crescimento entre as atividades usuárias do 
ECF tenham tido participação ascendente na receita tributária nos anos em questão, a partir de 
2004, com a implantação da Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), essa participação 
apresenta maior crescimento, o que leva a supor que o uso desse recente instrumento 
proporciona um impacto significativo na arrecadação efetiva do Estado. Ressalta-se ainda que 
os montantes arrecadados poderiam ser ainda maiores, se o nível de adesão ao instrumento 
não fosse tão baixo, principalmente em relação aos pequenos empresários, o que pode indicar 
sonegação enraizada no sistema. Em resumo, pelo conjunto de dados obtidos, é possível 
concluir que o ECF e o recente TEF tem influenciado de forma significativa a arrecadação do 
ICMS no Estado em todo o período analisado. 
 
 

Palavras-chave: Arrecadação do ICMS; Emissor de Cupom Fiscal; Implantação do TEF; 

Sonegação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 
 

 
The present paper has aimed the analysis of a real instrument which offers great impact in the 
ICMS revenue: The Fiscal  Voucher Emitting Equipment (ECF). In this sense, the effects of 
the commercial automation process in Rio Grande do Norte’s ICMS revenue between 2000 
and 2006 were investigated.  Based on this goal, the methodology adopted was characterized 
as a study of quantitative, exploratory-qualitative nature, through the collecting of secondary 
data, provided by the State Taxation Bureau (SET). In the absence of a statistic model in the 
existing literature about the approached theme, we decided for the elaboration of a suitable 
model, with tables and graphics. As a way to observe the effects of these programs on the 
revenue, the comparison between the ECF users and non users, in the same period, has 
proved to be of great importance. We reached the conclusion that even though the growth 
rates amongst the activities that use the ECF had ascended in tributary revenue in the related 
years, from 2004 on, with the introduction of TEF, this participation presented a higher 
growth, which leads us to suppose that the use of this recent instrument provides a significant 
impact in the State effective revenue. We stand out that the collected amounts could have 
been even higher, if the level of adhesion to the instrument had not been so low, mainly 
amongst the minor entrepreneurs, which may mean a rooted defraudation in the system. In 
short, through the set of data obtained, it is possible to conclude that the ECF and the recent 
TEF have significantly influenced the ICMS revenue in the entire State all over the period 
that was analyzed.  
 
 
 
Key words: ICMS Revenue; Fiscal  Voucher Emitting Equipment; TEF Introduction;   
Defraudation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A federação brasileira adotou desde sua origem, na Constituição Federal de 1891, o 

regime de separação de fontes tributárias, discriminando impostos de competência exclusiva 

dos Estados e da União (MORAES, 2005). Entretanto, a evolução histórica da estrutura 

tributária nacional, particularmente no que diz respeito à distribuição das competências 

exclusivas, caracterizou-se por mudanças lentas e graduais, sendo somente durante o regime 

militar, mais precisamente durante o período de 1965-67, que se teve uma reforma tributária 

de grande envergadura, concedendo-se prioridade para as medidas que contribuíssem para a 

reabilitação das finanças federais, e garantisse ao governo central a orientação e o controle do 

processo de crescimento econômico.  

O Sistema Tributário Brasileiro implantado com a Emenda Constitucional nº 18, no 

ano de 1965, que, com algumas alterações incorporou-se ao texto da Constituição de 1967, 

teve como objetivos, além de promover o equilíbrio orçamentário em beneficio da União, 

conter a interferência das unidades subnacionais no processo de crescimento estrategicamente 

traçado. Assim, apesar de Petti (2000), Giambiagi e Além (2000) e Rezende (2001) 

destacarem a criação, neste mesmo ano, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) 

em substituição ao Imposto sobre Vendas e Consignação (IVC), que significou a adoção 

pioneira de um imposto estadual sobre o valor adicionado, não cumulativo, “o poder 

concedido aos estados para legislar em matéria relativa ao ICM foi limitado, de modo que o 

imposto gerasse arrecadação, sem que pudesse ser usado como instrumento de política.” 

(VARSANO, 1996, p. 10). 

 Contudo, é a partir do final dos anos 80, que a história brasileira, marcada por 

acontecimentos no cenário econômico e político, sofrerá profundas e significativas mudanças.  

Nas economias mundiais, notadamente nos países de capitalismo avançado, as 

transformações ocorridas ainda nos anos 1970, marcadas por choques de oferta (crise de 

petróleo), elevação das taxas de juros internacionais, recessão num quadro de grave crise 

fiscal, conferiram grande centralidade às questões relativas ao papel do Estado do bem-estar 

social, que diante destes novos cenários, não demonstrou capacidade de reação imediata e, 

portanto, teve seu modelo contestado.  Acrescente-se a esses fatores, o processo de abertura 

comercial, que proporcionou o aumento dos fluxos comerciais e colocou em evidência 

aspectos relacionados ao processo de unificação de mercados, tarifas alfandegárias, 

incrementos tecnológicos, e começou a consolidar os determinantes do novo paradigma: no 

seu novo papel, o Estado deixa de atuar como produtor para tornar-se regulador. 
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No Brasil, o esgotamento do Estado do bem-estar levou a necessidade de alteração dos 

paradigmas prevalecentes no país desde a década de trinta, em que o esforço de 

desenvolvimento industrial havia gerado um crescimento das despesas que não pode ser 

acompanhado pelo das receitas. “Ao encerrar-se a fase do ‘milagre brasileiro’, o sistema 

tributário já começava a mostrar os primeiros sinais de exaustão.” (VARSANO, 1996, p. 11).  

Destarte, crescia um movimento que buscava o fortalecimento dos estados e 

municípios, que teve seu poder de tributar limitado pela reforma, resultando em medidas 

legais como as Emendas Constitucionais nº 5/1975, 17/1980 e 23/1983, que aumentaram 

progressivamente os percentuais de destinação de recursos ao Fundo de Participação dos 

Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), criados no âmbito da 

reforma fiscal instituído pela Constituição de 1967.  

Porém, foi com a promulgação da Constituição Federativa de 1988 que teve início  um 

processo de reforma do sistema tributário e da estrutura da federação brasileira, trazendo a 

descentralização tributária em favor das esferas subnacionais, com a finalidade de adequá-las 

à realidade e necessidades atuais. Não por acaso que a reforma de 1988, teve como eixo 

central a questão federativa, sendo sua orientação básica fortalecer estados e municípios.  

Dentro desse contexto, o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), criado pela Constituição de 1988 para substituir o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM), teve papel decisivo. Sua base de arrecadação foi ampliada 

ao incorporar à sua base de incidência os antigos impostos únicos e especiais cobrados pela 

União sobre combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, comunicações e serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal, mantendo, outrossim, o princípio da não 

cumulatividade.  

O Texto Constitucional procurou, dessa forma, corrigir as distorções da estrutura 

anterior e resgatar o principio do federalismo fiscal, perdido com a reforma tributária de 

meados dos anos sessenta, durante o primeiro governo militar.  

Por outro lado, contrariando a tendência mundial de redefinição do papel 

desempenhado pelo Estado, expandiu a carta magna consideravelmente a proteção dos 

direitos sociais, fruto de um processo que pretendia, após 20 anos de ditadura, transformar o 

Brasil em um Estado Democrático de Direito, sem, entretanto, a necessária dotação 

orçamentária. A titulo exemplificativo, podemos citar a educação, em que o percentual da 

arrecadação dos impostos da União (líquida das transferências aos Estados, Distrito Federal e 
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Municípios) a ser destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino, foi elevado de 13% 

para 18% no mínimo (art. 212 da Constituição Federal).  

Tal fato pode ser explicado, em primeiro lugar, por existir neste período um processo 

de alta inflação que, entre outras conseqüências, constituía uma fonte de financiamento do 

setor público, encobrindo as reais características de um sistema tributário mais preocupado em 

indexar receitas.  

Ademais, estados e municípios brasileiros, nos primeiros anos da década de 1990, 

beneficiaram-se com substanciais aumentos nas transferências legais e também com vários 

programas de reestruturação financeira junto ao governo federal, como a Lei nº 8.388/1991, 

que estabeleceu novas condições para pagamentos da dívida financeira interna, e a Lei nº 

8.727/1993, que disciplinou novas condições para que estes entes federados efetuassem 

pagamento da dívida externa, em decorrência da conclusão da renegociação da dívida externa 

brasileira.  

Sendo assim, não havia interesse, por parte desses governos, em discutir questões 

como controle de gastos e melhoria da qualidade da máquina arrecadadora. “Ao contrário, 

iniciaram uma política fiscal expansionista que resultou na implementação de mecanismos 

voltados para a atração de investimentos industriais [...]  que passou a ser amplamente 

conhecido como ‘guerra fiscal’, com evidentes efeitos deletérios para a saúde das respectivas 

finanças públicas.” (VASCONCELOS, SIQUEIRA, MIRANDA, 2002, p. 182). 

Após o plano real, os desequilíbrios ficaram mais transparentes, pois quaisquer 

decisões de gasto do setor público passaram a ter impacto real sobre os orçamentos. Assim, os 

históricos desequilíbrios das contas públicas vieram a exigir do poder publico, em todos os 

níveis, uma nova postura na administração dos recursos postos à sua disposição pela 

sociedade. Buscava-se, desse modo desenvolver uma nova cultura fiscal no Brasil. Um regime 

de gestão responsável nas finanças públicas significaria instituir princípios permanentes e 

instrumentos modernos que se sobrepusessem e delimitassem a estratégia mais imediata, 

assegurando o equilíbrio fiscal de longo prazo. 

Em outras palavras, com o controle da inflação, tornaram-se mais visíveis os 

desequilíbrios nas contas públicas, trazendo à tona reflexões em relação à administração dos 

recursos financeiros, pautados pelos princípios da responsabilidade fiscal, transparência e 

respeito ao contribuinte, e trouxe para o centro da discussão no país, a questão da 

harmonização dos sistemas tributários, fundamentalmente em relação ao ICMS.  

Nesse sentido, a reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional nº 42/2003, 

embora tenha sofrido severas críticas devido a sua pouca expressividade em face das 
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ineficiências apresentadas pelo sistema tributário vigente, trouxe duas importantes 

modificações: o fim da cumulatividade das Contribuições Sociais do Programa de Integração 

Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), de forma 

a reduzir a excessiva carga desses tributos sobre o setor produtivo, e a abertura para a 

unificação, no futuro, do principal imposto sobre consumo do país - ICMS - e a sua 

substituição pelo Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA) com cinco faixas para suas 

alíquotas. O objetivo é eliminar as legislações estaduais e criar um único regulamento para o 

imposto, mediante lei complementar, em todo território nacional, já que atualmente existem 

27 regulamentações do ICMS a cargo da lei ordinária dos diversos Estados.  Todavia, por ser 

a unificação do ICMS e a sua substituição pelo IVA o ponto mais polêmico da reforma, em 

virtude das dificuldades enfrentadas para acomodar os múltiplos interesses envolvidos, sua 

implementação foi deixada para outro momento.  

Para entender a importância desse imposto para o sistema tributário brasileiro em 

geral, e para as finanças estaduais e municipais em especial, basta atentar para os dados da 

Secretaria da Receita Federal em 2005, que coloca o ICMS em primeiro lugar na arrecadação 

global de tributos, com um total de 154,8 milhões de reais, correspondendo sozinho a quase 

8% do PIB, gerando um quinto da receita tributária global.  
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Gráfico 1 - Composição da Arrecadação por principais Tributos, Brasil – 2005 
Fonte: Afonso  e Meirelles (2006) 
(1) Inclui sistema “S” e Salário Educação 
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No Rio Grande do Norte, em que pese ser um Estado economicamente mais pobre, a 

relevância do ICMS na receita tributária total é ainda maior. A análise do desempenho das 

receitas arrecadadas com tributos no ano de 2006 (Tabela 1), mostra que o ICMS responde 

por aproximadamente 95% da arrecadação estadual, muito distante, portanto, do segundo 

mais importante imposto estadual, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA), que responde por apenas 4,2%. 

 

Tabela 1 - Arrecadação dos Impostos no Estado do Rio Grande do Norte, 2002-2006 
(em valores nominais) 

Fonte: Secretaria de Estado da Tributação (SET) 

 

Atento a esses dados, e enquanto a reforma não se viabiliza, os estados estão 

procurando se modernizar, explorando seu potencial de geração de receitas advindas desse 

imposto, seja através do aperfeiçoamento de sua base arrecadadora, seja através de uma ação 

fiscalizadora mais eficiente na cobrança de débitos, que proporcione o combate à sonegação 

fiscal. No que tange à sistemática de arrecadação, o ICMS configura-se num imposto 

complexo, envolvendo várias etapas do ciclo de produção e comercialização para sua 

apuração, com dedução das partes pagas anteriormente, de forma a evitar a cumulatividade do 

mesmo, além de benefícios (isenções, diferimentos) concedidos de forma diferenciada entre 

os estados.  

Como exemplo desse esforço modernizador dos estados brasileiros no campo da 

arrecadação fiscal temos, a partir dos anos 1990, a obrigatoriedade do uso de programas de 

automação comercial pelas empresas em todas as unidades da federação: o equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e mais recentemente a Transferência Eletrônica de Fundos 

(TEF). O ECF nada mais é que uma impressora, que transfere para o papel os dados 

armazenados no computador, só que uma impressora especial, com memória para 

armazenamento dos tributos relativos ao estabelecimento.  

Hoje, por força da Lei Federal 9.532, de 10 de dezembro de 1997 a utilização do 

equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) é a regra para empresas que trabalham com 

varejo ou prestadoras de serviço, sendo a utilização das notas manuais uma exceção que deve 

ser expressamente autorizada pela autoridade fiscalizadora.  

       ANO  
IMPOSTO 2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

ICMS   1.021.424.856,04 1.187.219.318,33 1.395.834.946,18 1.629.222.756,37 1.913.523.244,89
ITCD 1.277.834,31 1.935.223,62 1.747.363,07 2.215.695,84 2.790.082,35
IPVA 41.668.795,37 44.802.554,62 55.603.007,70 69.519.099,74 84.660.335,53

TOTAL   1.064.371.485,72 1.233.957.096,57 1.453.185.316,95 1.700.957.551,95 2.000.973.662,77
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A principal novidade em relação ao uso do ECF refere-se aos registros das 

mercadorias vendidas que devem ser impressos no Cupom Fiscal, em memória PROM ou 

EPROM (Memória Fiscal), inviolável, com capacidade de armazenar os dados de interesse 

fiscal relativo à no mínimo 1825 dias, fixada internamente na estrutura do Emissor de Cupom 

Fiscal de forma permanente, envolvida em resina termo-endurecedora opaca, impedindo o 

acesso e a remoção da mesma.  

Na mesma linha, implantou-se recentemente a Transferência Eletrônica de Fundos 

(TEF), consagrando-se em mais um instrumento dos fiscos estaduais no combate a evasão 

fiscal. A solução de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) é o processo que substitui o 

equipamento utilizado atualmente, denominado Point Of Sale (POS), para fazer vendas com 

cartões de crédito e débito, com a inovação da impressão do comprovante de pagamento, 

vinculado ao cupom fiscal, impresso no Emissor de Cupom Fiscal. 

Diante dessas considerações, o trabalho ora apresentado propõe fazer um estudo em 

relação aos efeitos sofridos pelo Erário Público do Estado do Rio Grande do Norte, com a 

implantação do programa de automação comercial Emissor de Cupom Fiscal (ECF) nas 

empresas, dentro do atual arranjo da estrutura tributária vinculada ao ICMS, e tendo como 

pano de fundo a agenda da reforma tributária ancorada na idéia de ingovernabilidade fiscal, 

patologias fiscais associadas aos excessos descentralizadores (endividamento dos estados, 

guerra fiscal etc.), colapso fiscal da União e também na necessidade da redução da carga 

fiscal global. Assim, como forma de subsidiar o entendimento das informações apresentadas 

nos permitiu caracterizar o seguinte problema de pesquisa: 

 

Em que medida a introdução do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), 

nas vendas no varejo, contribuiu para o aumento da arrecadação do ICMS, no período 

de 2000 a 2006, no Estado do Rio Grande do Norte? 

 

Após quase uma década da obrigatoriedade de implementação do programa ECF, esse 

esforço de avaliação permite uma reflexão crítica que estimula a aprendizagem contínua, 

sistematizando conhecimentos até então dispersos nessa área, abrindo-se oportunidade para o 

debate, para reflexão e a reformulação de algumas ações na administração tributária do Rio 

Grande do Norte, hoje preocupada com questões de eficiência e transparência. As razões de 

sua importância encontram-se não só nos aspectos de modernização dos diversos setores da 

economia e, conseqüentemente, nos melhores serviços prestados aos consumidores, mas 

principalmente no efeito fiscal do processo. 
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Nesse sentido, procurar-se-á responder as seguintes questões de pesquisa: 

 

1. Qual a participação (em valor absoluto e evolução relativa), na arrecadação do ICMS, 

das empresas varejistas, no período de 2000 a 2006, no  Estado do Rio Grande do 

Norte? 

 

2. Qual o comportamento da arrecadação do ICMS (em valor absoluto e evolução 

relativa), provenientes de  empresas varejistas que não implantaram o ECF, no período 

de 2000 a 2006, no  Estado do Rio Grande do Norte? 

 

3. Qual o comportamento da arrecadação do ICMS (em valor absoluto e evolução 

relativa), provenientes de empresas varejistas que implantaram o ECF, no período de 

2000 a 2006, no  Estado do Rio Grande do Norte? 

 

4. Qual o comportamento do faturamento (em valor absoluto e evolução relativa), 

provenientes de empresas varejistas que implantaram o ECF, no período de 2000 a 

2006, no  Estado do Rio Grande do Norte? 

 

Em direção à solução da problemática apresentada para a discussão da implantação do 

equipamento Emissor de Cupom Fiscal no Estado do Rio Grande do Norte, propõe-se como 

objetivo geral:   

Analisar em que medida a introdução do equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

(ECF), nas vendas no varejo, contribuiu para o aumento da arrecadação do ICMS, no período 

de 2000 a 2006, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Ainda em busca de responder a questão central, são adotados os seguintes objetivos 

especificos: 

 

1. Investigar a participação (em valor absoluto e evolução relativa), na arrecadação do 

ICMS, das empresas varejistas, no período de 2000 a 2006, no  Estado do Rio Grande 

do Norte. 

 

2. Analisar o comportamento da arrecadação do ICMS (em valor absoluto e evolução 

relativa), provenientes de  empresas varejistas que não implantaram o ECF, no período 

de 2000 a 2006, no  Estado do Rio Grande do Norte. 
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3. Analisar o comportamento da arrecadação do ICMS (em valor absoluto e evolução 

relativa), provenientes de empresas varejistas que implantaram o ECF, no período de 

2000 a 2006, no  Estado do Rio Grande do Norte. 

 

4. Analisar o comportamento do faturamento (em valor absoluto e evolução relativa), 

provenientes de empresas varejistas que implantaram o ECF, no período de 2000 a 

2006, no  Estado do Rio Grande do Norte. 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos considerada a introdução deste 

primeiro capitulo. No segundo capítulo, aborda-se uma imprescindível visualização do 

Sistema Tributário Nacional, especificando-se o ICMS com suas principais características, 

bases de incidência, dificuldades inerentes à sua arrecadação abordadas em diversos estudos 

conhecidos na literatura acadêmica e sua importância para o Estado do Rio Grande do Norte. 

A própria natureza desse imposto, extremamente complexa, requer a compreensão de diversos 

conceitos antes de adentrar-se na análise específica do objetivo desse trabalho.  

Em decorrência da sonegação sempre associada à obrigação tributária do pagamento 

do ICMS (e também de outros tributos), mister se faz um breve relato sobre a edição da lei 

8.137, que, em 27/12/1990, introduziu no nosso ordenamento jurídico, a chamada Lei de 

Crimes contra a Ordem Tributaria. Esta lei definiu os crimes praticados pelos contribuintes ou 

responsáveis no cumprimento de obrigações tributarias, bem como os crimes praticados pelos 

agentes do fisco no exercício de suas funções (LOVATTO, 2003). Todavia, ao prever a 

extinção da punibilidade no caso de recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na 

esfera administrativa, a ação fiscal própria, essa lei teve pouca repercussão para impedir a 

evasão fiscal.  

Finalizando este capítulo, procurou-se realizar uma apresentação detalhada dos 

processos de automação Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e Transferência Eletrônica de 

Fundos (TEF) no Brasil e no Rio Grande do Norte, enfocando a legislação federal e estadual, 

obrigações e vedações dos usuários e as novidades acerca dos vários equipamentos existentes 

no mercado.  

O terceiro capítulo discorre sobre a Metodologia e os dados utilizados, como forma de 

alcançar os objetivos pretendidos na pesquisa. 

Constatadas e identificadas às razões do surgimento do Emissor de Cupom Fiscal, e 

aplicados os métodos aos dados, os resultados obtidos foram reunidos e analisados no capítulo 



19 

quarto. Procurou-se analisar, de modo mais detalhado, as características e impactos do 

processo de automação na arrecadação do ICMS no Estado, por ser a arrecadação a face mais 

visível e concreta de resultado que possam ser mensurados. Para tanto, procurou-se confrontar 

os resultados obtidos pelos contribuintes com ECF vis-à-vis aos resultados apresentados por 

todos os contribuintes do Estado e do Comércio Varejista Total no mesmo período, como 

forma de observar os efeitos desses programas sobre a arrecadação, bem como identificar 

espaços para o aprimoramento dos mesmos junto à administração fiscal. O conhecimento da 

arrecadação, além de ser uma imposição do novo contexto de transparência fiscal, é 

importante também para auxiliar nas projeções do impacto financeiro decorrente de novos 

programas como o ECF e TEF. 

Buscou-se, sempre que possível, ilustrar as análises com dados quantitativos ou 

constatações históricas. 

Na etapa final, o capítulo 5, apresenta as conclusões e as recomendações, a partir da 

análise do capítulo anterior, resolvendo-se igualmente o problema de pesquisa. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 

A questão tributária constitui um tema constantemente colocado na agenda de discussão 

do Congresso e dos governos federal e estaduais nas últimas décadas, especialmente após as 

mudanças introduzidas pela nossa Lei Maior, em que merece destaque a descentralização 

fiscal em favor das unidades subnacionais. Cossio (2000) analisa, entre outros tópicos, a 

eficiência da descentralização no federalismo fiscal brasileiro, mostrando suas vantagens e 

desvantagens e verificando as conseqüências da política fiscal dos governos estaduais sobre 

variáveis sócio-econômicas como desemprego, renda e pobreza e distribuição de renda.  

Merece ser frisado, que o parágrafo 4º do art. 60 da Constituição Federal, que trata das 

chamadas cláusulas pétreas, estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de 

Emenda Constitucional tendente a abolir a forma federativa de estado, o voto direto, a 

separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. Impera no nosso sistema 

constitucional, o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo.  

Essas mudanças levadas a efeito a partir da Constituição de 1988 no esquema de 

financiamento dos gastos num país com organização federativa, levou à redistribuição dos 

recursos tributários disponíveis nas três esferas de governo, provocada por alterações 

introduzidas em termos de competência tributária (como os antigos impostos únicos 

incorporados ao ICMS) e de partilha da arrecadação de tributos federais (aumento da 

participação de Estados e Municípios no Imposto de Renda e no Imposto sobre Produtos 

Industrializados e criação de fundo de financiamento a atividades privadas no Nordeste).  

Um segundo fator para a intensificação do debate sobre a mudança no sistema de 

tributos encontra-se na redução do nível de atividade econômica, com seqüelas daí 

decorrentes: redução mais que proporcional, em relação à do Produto Interno Bruto, na 

arrecadação dos governos e aumento de encargos na área de programas sociais.  

Um terceiro fator, não desprezível, determinante da busca de alteração do Sistema 

Tributário Nacional são os movimentos externos em escala mundial. Os processos de 

formação e consolidação de blocos de comércio e de movimentação de capitais, bem como os 

esforços de inserção competitiva dos países no comércio mundial estão a exigir de todas as 

nações o aperfeiçoamento de seus tributos, especialmente os incidentes sobre as transações 

comerciais.  

A primeira proposta importante de reforma fiscal no período pós-Constituinte ocorreu 

durante o governo Collor, com a criação da Comissão Executiva da Reforma Fiscal (CERF). 
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Reunindo trabalhos de vários especialistas, a CERF propôs um conjunto de medidas que 

passaram a constituir os termos da discussão pública em torno da questão: a criação de um 

Imposto sobre Valor Adicionado (a partir da junção do IPI, ICMS e ISS); a desoneração plena 

das exportações; a criação de uma Contribuição sobre as Transações Financeiras (adotada 

como Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira – IPMF e depois como 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF) e, para custear a 

Previdência, a criação de um imposto sobre ativos e de impostos seletivos sobre energia 

elétrica e combustíveis, dentre outros.  

O intenso debate público que acompanhou os trabalhos da CERF e as propostas que 

surgiram em virtude desse debate, embora não tenham sido apreciadas pelo Congresso 

Nacional em virtude do impeachment do presidente Collor, forneceram as bases 

programáticas para as propostas que seriam debatidas na revisão constitucional de 1993-94. 

Nesta, algumas Emendas foram aprovadas, dentre as quais a que criava o Fundo Social de 

Emergência (depois rebatizado Fundo de Estabilização Fiscal). 

No âmbito dos entes da federação, a teoria aponta ainda para a existência, nesse 

período, de um processo inflacionário que estimulava a contratação de empréstimos a altas 

taxas de juros, na expectativa de que o aumento nas arrecadações em termos nominais seria 

suficiente para cobrir, ao menos parcialmente, o pagamento das suas dívidas. Embora, 

repetidas vezes, os Estados se encontrassem em situação de insolvência, os governantes 

tipicamente recorriam à União, que assumia suas dívidas. Isto surge do fato que prevalece no 

país uma visão bem peculiar de federação, em que é atribuída a União a função de socorrer 

financeiramente Estados e Municípios, em seus problemas de insuficiência de recursos  ou de 

desequilíbrios fiscais.  

A estabilidade monetária conseguida com o Plano Real, em 1994, iniciou uma nova 

etapa da política fiscal no Brasil, pois, sem o viés inflacionário, tornaram-se muito mais 

visíveis os problemas das contas públicas. Como as receitas sempre foram mais bem 

indexadas que as despesas no período de alta inflação, era possível acomodar as pressões, seja 

porque a inflação constituía fonte de financiamento do setor público, via imposto 

inflacionário, seja porque funcionava como forma de compressão das despesas em termos 

reais. Para os estados especificamente, a implantação do plano Real, trouxe uma situação 

complexa, de um lado, os juros continuavam extremamente altos, e por outro, o controle da 

inflação fez com que não pudessem mais contar com o aumento da arrecadação em termos 

nominais. 
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Não bastasse isso, temos, nesse período, o esforço realizado pela União para 

reestruturar suas finanças frente às perdas sofridas com o sistema aprovado pela Carta de 

1988. Como quase metade da arrecadação dos dois principais tributos federais (o Imposto de 

Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados) é entregue aos estados e municípios, o 

atendimento dos novos encargos sociais conduziu ao avanço dos tributos cumulativos, em 

detrimento dos impostos sobre o valor adicionado, previstos no artigo 195 da Constituição 

Federal, isto é, as contribuições sociais (Contribuições de Empregados e Empregadores para a 

Previdência Social, Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das 

Empresas), em detrimento dos impostos sobre o valor adicionado, não compartilhadas com os 

governos subnacionais.  

Conforme definição de Machado (2005), contribuição social é uma espécie de tributo 

com finalidade constitucionalmente definida, a saber, intervenção no domínio econômico, 

interesse de categorias profissionais ou econômicas e seguridade social. Estas últimas são 

receitas lançadas nas contas da União, vinculadas à área de Seguridade Social (sistema que 

engloba a assistência social, a previdência social e o sistema público de saúde), com base de 

cálculo na folha de pagamento, lucro ou faturamento das empresas. 

Além do mais, as contribuições para a seguridade social têm a vantagem de poderem 

entrar em vigor apenas três meses após sua aprovação, não exigindo para serem implantadas o 

princípio da anterioridade, pelo qual não se pode cobrar tributo no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (art. 150, III, alínea b 

da Constituição Federal). 

Por não precisar repartir as receitas auferidas, a “participação da soma das arrecadações 

da CPMF, da Cofins e da contribuição para o PIS-Pasep, no total da receita administrada pela 

SRF, soltou de uma média de 7,3% no período 1986-88, para uma média de 29,6% no período 

1994-98. E tornou a saltar para quase 40% do PIB em 2001.” (WERNECK, 2002, p. 8).  

Com a ampliação desses tributos, ao onerar demasiadamente o produto, perde não só os 

estados que deixam de receber a transferência através dos fundos de participação, bem como o 

produto nacional em competitividade, prejudicando conseqüentemente o crescimento 

econômico do país. 

Outro fator que vem desestabilizando as finanças dos estados são as alterações 

ocorridas no sistema tributário após a promulgação da Carta Maior, dentre os quais podemos 

citar a aprovação da Lei nº 87, de 13/09/1996, Lei Kandir, que determinou que as exportações 

de produtos industrializados, semi-elaborados e primários, fossem desoneradas de tributação, 
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principalmente do ICMS, o que resultou em significativa perda de receita para os Estados. 

Giambiagi (2000, p. 164) cita uma queda da receita do ICMS no período “em 0,5 ponto do 

PIB.”.  

É preciso acrescentar, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,  conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que também teve um decisivo papel nesse 

processo. Ao consagrar  uma nova postura  na gestão fiscal, tendo como principal objetivo 

assegurar a sustentabilidade fiscal,  essa lei fixou regras para o controle do endividamento e 

do déficit público, e novos limites para o gasto com pessoal.  

Para Khair (2001) a LRF apóia-se em quatro eixos: o planejamento, a transparência, o 

controle e a responsabilização. O planejamento é aprimorado pela criação de novas 

informações, limites e condições para a renúncia de receita, geração de despesas, inclusive 

com pessoal e de seguridade, para assunção de dívidas, para a realização de operações de 

crédito, incluindo Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, e para a concessão de 

garantias. A transparência é concretizada com a divulgação ampla, inclusive pela Internet, de 

quatro novos relatórios de acompanhamento da gestão fiscal, que permitem identificar as 

receitas e despesas: Anexo de Metas Fiscais; Anexo de Riscos Fiscais; Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária; Relatório de Gestão Fiscal. Já o controle é aprimorado pela maior 

transparência e qualidade das informações, exigindo uma ação fiscalizadora mais efetiva e 

contínua dos Tribunais de Contas. Por último, a responsabilização deverá ocorrer sempre que 

houver o descumprimento das regras, com a suspensão das transferências voluntárias, das 

garantias e da contratação de operações de crédito, inclusive ARO. Os responsáveis sofrerão 

as sanções previstas na legislação que trata dos crimes de responsabilidade fiscal. 

Comenta o mesmo autor, que a arrecadação pode melhorar através de uma maior 

atuação da fiscalização e de tributos mais bem instituídos e cobrados, como também as 

despesas poderão ser mais seletivas e controladas.  

Indiscutivelmente essa lei veio preencher importante lacuna para a obtenção do 

equilíbrio fiscal do país, ao estabelecer regras claras para a adequação de despesas e dívidas a 

níveis compatíveis com as receitas de cada ente da Federação, envolvendo ainda todos os 

poderes. Por sua vez, ao impor limites ao endividamento público, comprometeu ainda mais as 

finanças dos estados já tão erodidas, tendo em vista ser este um dos instrumentos mais 

utilizados para a ampliação dos gastos.  

Dada essa conjuntura, proliferaram entre os autores brasileiros propostas de reforma 

tributária, em relação não só aos estados, mas aos outros entes da federação, que também se 

sentiram prejudicados pelo atual sistema tributário, bem como estudos procurando avaliar os 
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principais efeitos dessas propostas para a economia brasileira, em geral enfocando a 

necessidade de sua reformulação diante de um quadro que conjuga desigualdades sociais e 

baixa eficiência econômica. 

Conquanto, cabe aqui questionar porque apesar de tanto se falar na necessidade de 

reforma ao longo de décadas, tão pouco se avançou para que tais mudanças fossem 

implementadas. 

Varsano (1996) argumenta que há duas características inerentes à evolução dos 

sistemas tributários: a continuidade e a lentidão do processo evolutivo. 

A continuidade poderia ser traduzida pela necessidade do sistema tributário ser 

permanentemente aprimorado para que possa acompanhar o próprio ambiente econômico em 

que está inserido e que está constantemente em transformação, refletindo, portanto, não só as 

idéias e condições existentes quando da sua implantação, como as herdadas no passado. O 

fato de a evolução do sistema tributário se dar de forma contínua e não através de mudanças 

radicais - que configura as chamadas revoluções tributárias - assegura aos atores envolvidos 

no jogo político (governadores, prefeitos), pequenas modificações no aparelho arrecadador. 

Além disso, o ritmo dessas mudanças tem que ser lento. Esta lentidão refletiria “as 

fortes resistências da sociedade e do próprio Estado a mudanças, não sendo por acaso que o 

tempo decorrido entre os primeiros reclamos por uma reforma e sua realização seja grande.” 

(VARSANO, 1996, p. 20). Isto pode ser explicado pelo fato da estrutura tributária ser uma 

condicionante que afeta a todos os agentes econômicos, embora possa propiciar crescentes 

níveis de arrecadação, inclusive de forma quase que independente dos ciclos econômicos, 

como ocorreu no Brasil, com o avanço das contribuições federais cumulativas.  

Em contrapartida, para Dain (2005) é no campo da política que reside a explicação 

para as dificuldades de aperfeiçoamento do nosso sistema tributário.  

Assim, dada a dinâmica do arranjo político-institucional, desde a redemocratização, os 

sucessivos governos eleitos viram-se forçados, para garantir a própria governabilidade, a 

construir maioria no congresso. “A formação de uma coalizão de partidos para sustentar o 

governo no legislativo – o presidencialismo de coalizão – se tornou, assim, prática 

dominante no presidencialismo brasileiro.” (DAIN, 2005, p. 3). Tal fato tem ocasionado à 

formação de alianças envolvendo partidos com programas e ideologias completamente 

diferenciados, constituindo um óbice a reformas estruturais, como a tributária.  

Outra questão levantada pela autora é a composição partidária e regional das 

lideranças no Congresso e em sua capacidade de influenciar o processo decisório. Deste 

modo, para garantir o apoio em torno de um determinado projeto, torna-se fundamental a 
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polarização de interesses que depende muito mais da personalidade de seus líderes que do 

peso do partido ou da importância econômica de um Estado.  

    Werneck (2005) ao estudar os desafios da agenda fiscal coloca o desenho da política 

econômica extremamente complexo, por não haver uma única agenda fiscal, mas várias 

agendas superpostas no âmbito de cada governo, de conciliação um tanto problemática.  

Para esse autor, pode se pensar em pelo menos quatro grandes agendas fiscais 

superpostas: a 1ª envolveria crescimento econômico sustentado a taxas maiores, em 

decorrência de corte de gastos públicos e queda estrutural das taxas de juros; a 2ª agenda, ao 

contrário da anterior, aponta para a necessidade de ampliação do dispêndio governamental, 

em virtude das carências existentes no país de investimento em infraestrutura e em programas 

de apoio à pesquisa cientifica e tecnológica e de ações decisivas na área de segurança e de 

combate à pobreza; a terceira atenta para a racionalização do gasto público, de forma a 

entrever ampliação da margem para alocações discricionárias nos orçamentos federal, 

estadual e municipal, com desmontagem de mecanismos de vinculação de receita e 

diminuição da rigidez dos gastos com funcionalismo; e a 4ª agenda enfatiza a urgência de uma 

reforma na área tributária, para ampliar as possibilidades de retomada do crescimento rápido 

da economia com equidade distributiva frente a excessiva carga tributária existente no país. 

Conclui o autor, que qualquer reforma que tem interesse em construir uma sociedade 

mais justa, deve atentar para minimizar os problemas existentes na atual situação fiscal 

brasileira. 

 

2.1 O ICMS NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

  

 A Constituição brasileira no titulo VI, dedica o capitulo I ao sistema tributário 

nacional. O artigo 145 tem a seguinte redação: 

 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos: 
I – impostos; 
II – taxas, em razão do exercício do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específicos e divisíveis, prestado ao contribuintes ou 
postos a sua disposição;  
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 § 1º sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte. 
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Cumpre esclarecer que não é pacífica esta classificação tricotômica acerca das 

espécies tributárias. O legislador constituinte, na Constituição da República de 1988, fez 

menção a duas figuras refratárias à tricotomia aludida, quais sejam os empréstimos 

compulsórios e as contribuições especiais, previstos nos arts. 148 e 149 da Lei Maior, 

respectivamente. Para Fernandes (1997, p. 90) existem cinco espécies de tributos e o art. 145, 

retromencionado, ao citar apenas três espécies, é porque estas são de competência concorrente 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto as demais espécies disciplinadas 

são de competência impositiva exclusiva da União. 

 Segundo Coelho (2003), no Brasil existem três ordens jurídicas parciais, que 

subordinadas pela ordem jurídica constitucional formam a ordem jurídica nacional. As ordens 

jurídicas parciais são: (a) a federal, (b) a estadual e (c) a municipal, pois tanto a União, como 

os Estados e os Municípios possuem autogoverno e produzem normas jurídicas. Juntas estas 

ordens jurídicas formam a ordem jurídica total, sob o império da Constituição, que adotou o 

modelo federativo. A lei complementar é nacional e, pois, subordina as ordens jurídicas 

parciais.   

 Sob esta ótica, temos que a edição das normas gerais do direito tributário são 

veiculadas pela União, através do Congresso Nacional, mediante leis complementares (lei 

nacional) que serão observados pelas ordens jurídicas parciais da União, dos Estados e dos 

Municípios. A lei com estatuto de complementar sobre normas gerais de direito tributário, ora 

em vigor, é o Código Tributário Nacional – CTN (lei 5172/1966). 

 É o CTN, no seu artigo 3º, que define tributo como “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Adiante o artigo 5º do mesmo diploma legal classifica como espécies de tributos: os impostos, 

as taxas e as contribuições de melhoria.  

A competência tributária é outorgada pela Constituição, que não institui os tributos, 

mas sim estabelece a repartição entre os diversos entes, sendo atribuída à União, aos Estados, 

ao Distrito federal e aos Municípios. Só essas pessoas jurídicas de direito público interno 

podem ser titulares de competência tributária, ou seja, competência para instituir tributos, que 

lhes garanta renda própria para o pleno exercício de suas autonomias políticas e 

administrativas. Coelho (2003) aponta duas formas de participação de uma pessoa política no 

produto de arrecadação de outra: a direta e a indireta. A arrecadação direta consiste na 



27 

participação de um ente federativo no montante arrecadado por outro. Por outro lado, a forma 

indireta se dá através dos fundos de participação.  

No tocante a participação direta, a Constituição de 1988 estabeleceu em seu art. 157, a 

forma que os Estados-membros e o Distrito Federal participarão dos impostos arrecadados 

pela União:  

 
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I - em relação ao produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, 
a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 
e mantiverem; 
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.  
 

 O CTN (art. 16) define Imposto como o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 

uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

Essa é a característica essencial do imposto, quer seja a inexistência de atividade estatal 

específica em favor do contribuinte ou relativa a ele, tratando-se da atividade estatal em 

caráter uti universi, destinada a beneficiar a população em geral.  

Para Gaspar (1999, p. 02): “Somente os IMPOSTOS são tributos de competência 

tributária privativa, e cada entidade político-administrativa (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) tem poder impositivo para instituir um determinado grupo dessa espécie 

tributária.”  

Na atual estrutura tributária brasileira (Quadro 1), cabe à União os seguintes impostos: 

Imposto sobre Importação (II), Imposto sobre Exportação (IE), Imposto sobre a Renda (IR), 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); e as Contribuições Especiais: INSS (sobre 

a folha de pagamento), COFINS para financiamento da seguridade social, PIS para programas 

de integração social, PASEP para formação do patrimônio do servidor público, CPMF sobre a 

movimentação financeira e CSLL sobre o lucro liquido. 

Os Estados arrecadam o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Os Municípios cobram o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI), Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).  

 



28 

 
IMPOSTOS COMPETÊNCIA BASE DE 

INCIDÊNCIA 
OBJETIVO FORMA DE 

INCIDÊNCIA 
IR Federal Renda Fiscal Direta 
IPI Federal Consumo Fiscal Indireta 

COFINS Federal Consumo Fiscal Indireta 
PIS Federal Consumo Fiscal Indireta 

CSLL Federal Renda Fiscal Direta 
IOF Federal Consumo Extra Fiscal Direta 

CPMF Federal Consumo Fiscal Direta 
II Federal Consumo Extra Fiscal Indireta 

ITR Federal Propriedade Extra Fiscal Direta 
IE Federal Consumo Extra Fiscal Indireta 

ICMS Estadual Consumo Fiscal Indireta 
IPVA Estadual Propriedade Fiscal Direta 
ITCD Estadual Renda Fiscal Direta 
ISS Municipal Consumo Fiscal Indireta 

IPTU Municipal Propriedade Fiscal Direta 
ITBI Municipal Propriedade Fiscal Direta 

 
Quadro 1 – Resumo do atual Sistema Tributário Nacional 
Fonte: Adaptado da Constituição Federal da Republica de 1988/CTN 

 

Neste ponto, vale ressaltar o ICMS criado com a promulgação da Constituição de 

1988, em que os Estados-membros obtiveram grande vitória com a ampliação do campo de 

incidência do antigo ICM. Ganharam os Estados e o Distrito Federal um imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias aumentado, vez que passou a absorver cinco 

impostos que, no antigo sistema, eram de competência da União, ou seja, os três chamados 

únicos (energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, e minerais), o de transportes 

interestadual e intermunicipal, e o de comunicações. Na esfera desses novos impostos 

agregados, a Carta Constitucional  veda a incidência de qualquer outro tributo, conforme 

dispõe o art. 155, § 3º. Segundo Giambiagi e Além (2000, p. 323): 

 

Com a Constituição de 1988, os estados passaram a ter plenos poderes para 
legislar sobre o imposto, tendo a capacidade, inclusive, de fixar as alíquotas 
para as operações internas. Desde sua criação o imposto tem sido a principal 
fonte de receita tributaria estadual, respondendo em média, por 90% dos 
recursos orçamentários dos estados mais desenvolvidos.  

  

 Dessa forma, o novo ICMS tem um alcance maior que o antigo ICM, embora os 

Estados e o Distrito Federal sejam obrigados a repassar 25% do arrecadado para os 

Municípios, tornando-se um imposto de imensa representatividade nas arrecadações estaduais. 

Salientamos que o cálculo do ICMS no nosso sistema tributário é feito por dentro, resultando 

na prática em uma alíquota  maior do que a estabelecida na legislação. 
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O ICMS, de que tratam o art. 155, inciso II, §§ 2º e 3º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e a Lei Estadual 

nº 6.968, de 30 de dezembro de 1996, incide sobre: 

 

a) operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

 

b) prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

 

c) prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive 

a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

 

d) fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na 

competência tributária dos municípios; 

 

e) fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos municípios, quando a lei complementar 

aplicável à matéria expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. 

 

f) entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou 

jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja 

a sua finalidade;  

 

g) serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 

 

h) entrada, no território deste Estado, de petróleo, inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando 

não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de 

operações interestaduais;  

 

i) entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de 

outro Estado, destinados a consumo ou ativo permanente. 
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Os recursos do ICMS pertencem ao estado de origem da operação tributada pelo 

imposto. Nas transações internas, as alíquotas não poderão ser inferiores às previstas pelo 

Senado Federal para as operações interestaduais, salvo deliberação ao contrário dos Estados e 

do Distrito Federal. Nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final 

localizado em outro Estado, determina a Constituição (art. 155, § 2º, VII) que se adotará: a) 

alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; b) alíquota interna, 

quando o destinatário não for contribuinte do imposto.  

 É oportuno destacar que embora o ICMS seja um tributo de função 

predominantemente fiscal, a Carta Magna estabeleceu que poderá ser seletivo em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços (art. 153, § 2º, incisos IV e V), facultando, 

assim, o seu uso com função extrafiscal. Entretanto, em virtude dos problemas que podem 

decorrer, como por exemplo práticas fraudulentas, limitou essa faculdade, atribuindo ao 

senado federal competência para estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação, bem como o estabelecimento de alíquotas mínimas e máximas 

nas operações internas (BRITO, 2005). 

Deve-se mencionar duas importantes alterações no ICMS, promovidas pela Lei 

Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, chamada de Lei Kandir. Essa lei retirou as 

exportações da base de incidência do imposto e instituiu a concessão do uso dos créditos do 

ICMS nas entradas de bens de capital destinadas ao ativo fixo das empresas, o que resultou 

em significativas perdas de receitas para os estados. A alternativa adotada para compensar 

essas perdas de arrecadação foi a implantação do Fundo de Compensação da Lei Kandir. 

Porém até o momento essas compensações muito pouco foram realizadas, o que está 

agravando a situação financeira dos estados. 

No quadro dos tributos existentes no País, o ICMS se distingue ainda, por outras 

razões, quais sejam: pelo fato de ser um imposto internacionalmente escolhido para o papel de 

financiador de gastos públicos com neutralidade sobre as decisões de alocação privada de 

recursos, pela abrangência de sua base tributária, e pela importância, desde a sua criação, 

como fonte básica de financiamento dos Estados e Municípios. O significado da opção 

internacional pelo imposto pode ser visto pela experiência da América Latina: dos 18 países, 

apenas 8 (oito) adotavam a tributação do valor adicionado em 1980 e, em 1991, esse número 

se elevou para 15 (SHOME, 1999). 

Diante desses fatos, o foco central do projeto de reforma tributária que ainda não está, 

todavia, concluída, é a transformação do atual sistema de partilha do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 



31 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (RICMS/RN), principal imposto do 

país e principal fonte de recursos dos entes federados. 

A idéia em discussão é harmonizar a legislação do ICMS, unificando as diversas 

legislações estaduais em uma única federal. Haveria, ainda, uma outra possibilidade na 

proposta do governo para regular as operações interestaduais: a criação de uma câmara de 

compensação entre os estados. Por esse sistema, o recolhimento do imposto incidente nas 

exportações interestaduais é processado no estado de origem, de acordo com sua própria 

alíquota. O estado importador ao cobrar o imposto dos contribuintes domiciliados em seu 

território, deve creditá-los do montante desembolsado nas transações realizadas em outras 

jurisdições. Dessa forma, aos governos estaduais somente restará a possibilidade de se 

pronunciar sobre a matéria do imposto, não possuindo mais nenhum poder de decisão. 

Paralelamente, cogita-se também mudar a forma de cobrança do tributo, substituindo o 

atual princípio de origem pelo princípio do destino, como forma de privilegiar os estados 

consumidores (mais pobres) em relação aos produtores mais desenvolvidos (QUADROS, 

1994). A adoção daquele regime provocou uma forte reação dos estados menos desenvolvidos 

à transferência de renda que faziam para os estados mais industrializados.  

Por fim não são apenas esses fatores que impedem a operacionalidade do nosso 

sistema tributário. Soma-se ainda a evasão fiscal que se dá pela falta de confiança dos 

contribuintes nos governos por não vislumbrarem o retorno para a sociedade dos montantes 

pagos através dos tributos, conjugada à complexidade das leis tributárias, à sua falta de 

equidade e racionalização e à carência de fiscalização efetiva. 

 

2.1.1 O ICMS no Rio Grande do Norte 

 

Como unidade integrante do nordeste brasileiro, o estado do Rio Grande do Norte 

reproduz igualmente seus desníveis nos âmbitos econômico e social. Trata-se de uma das 

menos extensas das unidades federativas brasileiras, com uma área de 53.077,3 Km2 que 

representa 0,62 por cento do território brasileiro e 3,4 por cento do nordestino. Possui uma 

população de 2.776.782 habitantes, correspondente a 1,64 por cento dos residentes do Brasil e 

5,8 por cento do Nordeste. 

Natal é a capital do Rio Grande do Norte. De acordo com o censo realizado pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2005, sua população era de 778.040 

habitantes. Conhecida como a Cidade do Sol e dotada de muitas belezas naturais, forma, junto 

com os municípios de Parnamirim, Macaiba, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Ceará-
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Mirim, Nísia Floresta, São José do Mipibu e mais recentemente Monte Alegre, a Região 

Metropolitana de Natal, criada através da Lei Complementar n° 152, de 16 de janeiro de 1997. 

A aglomeração urbana de Natal, contando esta zona envolvente, tem cerca de 1.240.734 

habitantes. 

Com relação às potencialidades econômicas, o Rio Grande do Norte detém  riquezas 

no campo mineral: petróleo e gás natural; sal-marinho, com suas águas residuais ricas em 

magnésio; calcário; sílica; diatomita; rochas ornamentais (mármores e granitos); scheelita; 

tantalita; feldspato, etc. Em relação ao petróleo, o Rio Grande do Norte é o segundo maior 

produtor nacional (o primeiro na produção em terra), com 9 % da produção brasileira, e o 

terceiro em produção de gás natural.  

O mais importante a destacar é a presença da Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) 

a estatal brasileira de petróleo no Rio Grande do Norte que, apesar de ter iniciado suas 

atividades aqui desde 1979, somente a partir dos últimos anos é que sua produção passou a 

agregar valor localmente, após um acordo com o governo local, em que incentivos fiscais do 

ICMS foram concedidos na comercialização dos produtos finais, em troca de investimentos 

para transformar o petróleo em derivados.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Norte cresceu apenas 2,2% no ano 

de 2004, um percentual bem abaixo da média. O índice faz parte da última pesquisa divulgada 

pelo Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), intitulada Contas Regionais do 

Brasil. Isso significa uma participação de 0,9% no PIB nacional, e um total de R$ 15.906 

milhões. Com isso, o Estado ocupa apenas a 24.ª colocação entre as unidades federativas que 

compõem o país. O crescimento pequeno, segundo a pesquisa, acontece devido a um fraco 

desempenho das principais atividades desenvolvidas no Estado. Exemplo disso é o índice 

negativo apontado para a agropecuária.  

Já com relação aos números ao Produto Interno Bruto per capita, ou seja, as riquezas 

produzidas no Estado e divididas pelo número de habitantes, o RN aparece em uma situação 

melhor, no 18.º lugar, com um volume de R$ 5.370,00. É o quarto mais bem colocado Estado 

nordestino, e fica atrás apenas do Pernambuco (17.º), Bahia (16.º), além de Sergipe, que 

aparece em 13.º lugar no País. 

A base econômica da economia norte-rio-grandense vem passando por transformações 

desde a década de 1980, suas principais atividades econômicas tradicionais como o binômio 

gado-algodão, a extração do minério de scheelita, entraram em decadência e outras, como 

fruticultura irrigada (melões, bananas, castanhas de caju), extração de petróleo, turismo, e, 

mais recentemente, a carcinicultura (criação de camarões em cativeiro) foram despontando 
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para formar uma nova base. As frutas já representaram em 2001 o equivalente a 29 % da 

receita das exportações do Estado. 

Em 2004, as atividades que mais contribuíram para o aumento na receita do Estado 

(Gráfico 2) foram os serviços públicos federais e estaduais, comércio varejista, extração e 

tratamento de minerais e comércio atacadista.                
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                     Gráfico 2 - Participação dos Setores Econômicos no PIB do Rio Grande do Norte - 2004 
                     Fonte: IBGE/IDEMA  

 

A partir da década de 1990, políticas locais de atração de investimentos passaram a ser 

largamente implementadas pelos governos estaduais, talvez como uma forma de 

compensarem a insuficiência de políticas explícitas de desenvolvimento regional. No Rio 

Grande do Norte, esses incentivos estão consubstanciados no Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial – PROADI, uma vez que quase todos os estados passaram a 

adotar a renúncia fiscal do ICMS, como incentivos adicionais diferenciados. Também, foi 

idealizado o programa Diferencial RN, que tinha a pretensão de efetivar as potencialidades 

locais - localização privilegiada, petróleo, gás natural e sal-marinho - em projetos específicos 

que permitissem a construção de um parque industrial mais consistente e dinâmico, que 

gerassem produtos de maior valor agregado e que criassem empregos melhor remunerados 

que os então existentes, já que a Constituição de 1988 estabeleceu a imunidade tributária 

sobre as vendas de combustíveis do Rio Grande do Norte que se destinem a outros estados.  
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Se estes projetos eram ambiciosos em termos dos resultados almejados, no sentido de 

que tentariam angariar investimentos que normalmente iriam para outras regiões mais 

desenvolvidas do país, eles também foram precocemente desestimulados, enquanto 

prioridades por parte do governo estadual. Restou apenas o PROADI como instrumento local 

de estímulo aos investimentos.  

Por meio dos incentivos do PROADI, empresas industriais que queiram se instalar no 

Estado, ou ampliar sua capacidade produtiva ou, ainda, caso se encontrem paralisadas, 

desejem reativar sua capacidade instalada, poderão utilizar a titulo de empréstimo, a 

proporção de 60 % ou 75 % do imposto do ICMS recolhido, por um período de 10 anos 

(renováveis por mais 5 anos, em caso de ampliação da capacidade instalada). Os juros 

incidentes são de 3 % ao ano. A principal beneficiária do PROADI foi a PETROBRAS que, 

como foi citado anteriormente, deu início a transformação de petróleo em derivados, além da 

indústria têxtil que, a partir da segunda metade da década de 1990 pode superar a crise de 

competitividade em que se encontrava, para beneficiar-se dos baixos salários pagos 

localmente.  

Vale aqui observar, que o ICMS tem contribuído de forma significativa para o 

equilíbrio das finanças do Estado. Durante o ano de 2006 foram arrecadados 1,9 bilhões 

provenientes do ICMS equivalente a um crescimento nominal de 18% em relação ao ano 

anterior, e de 141% comparando-se com 2000 (Tabela 2), superando o FPE que até meados da 

década de 1990 se constituía na principal fonte de receita do Estado.  
 

                                 Tabela 2 - Comparativo da Arrecadação do ICMS e FPE 
Rio Grande do Norte, 2000-2006 

(em valores nominais) 
                                                                           

ANO ICMS FPE 
2000 855.279.846,42 593.861.976,16 
2001 939.425.688,56 704.664.170,37 
2002 1.021.424.856,04 872.081.059,76 
2003 1.187.219.318,33 907.227.480,69 
2004 1.395.834.946,18 1.000.019.805,23 
2005 1.629.222.756,37 1.251.576.074,11 
2006 1.913.523.244,89 1.385.121.481,74 

TOTAL 8.941.930.656,79 6.714.552.048,06 
                     Fonte: SET-SGIF  

 
 

Grande parcela do que é arrecadado com o ICMS  converge das Unidades Regionais 

de Natal e Mossoró, o que demonstra uma grande centralização da economia estadual nessas 

regiões. 
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2.2 A IMPOSIÇÃO FISCAL E OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

  

 A arrecadação de tributos constitui a principal fonte de recursos para financiamento 

dos gastos públicos, possibilitando ao estado cumprir sua finalidade de comando, organização 

e manutenção dos serviços públicos, em prol do bem estar coletivo. Preleciona Huck (1997) 

que a história da tributação apresenta períodos bem distintos, desde quando a obrigação de 

pagar impostos se originava da vontade dos particulares em ceder à comunidade parte de suas 

receitas, perpassando pelo arbítrio dos soberanos, que impunham o tributo aos seus súditos, e 

por fim, com o tributo sendo decorrente de uma relação jurídica dentro dos limites da lei, 

aplicada no Estado de Direito.  

O fundamento do poder de tributar reside na soberania que o Estado exerce em seu 

território, podendo exigir de todos os que estão a ele submetidos, que contribuam de forma 

obrigatória com recursos, para que possa satisfazer às necessidades públicas. Assim para o 

bom desempenho dessa finalidade, o Estado investido do poder de soberania, irá  obter 

recursos da sociedade de forma compulsória. É o que se chama de poder de tributar, que 

consiste no exercício do poder do Estado aplicado no campo da imposição tributária. 

Não cabe ao sujeito passivo aceitar ou não a obrigação tributaria, pois como a mesma 

decorre da lei, ocorrendo a situação prevista em lei in abstrato a mesma desde já vincula a um 

sujeito passivo e gera para o mesmo uma obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. 

Assim, após a definição em lei dos fatos geradores, dos contribuintes, das bases de 

incidência e das alíquotas, à administração tributária incumbe desenvolver medidas adequadas 

para aproximar ao máximo a receita que efetivamente ingressa no Tesouro da receita 

potencial, correspondente à prevista no ordenamento jurídico como a necessária para o bom 

funcionamento estatal, no interesse da sociedade.  

No que concerne à gestão de tributos, compete-lhe promover o cumprimento da 

legislação tributária, adotando três grandes estratégias de ação: prevenir o ilícito tributário,  

recuperar o tributo sonegado e  aperfeiçoar continuamente o modelo de gestão do sistema 

tributário.  

Do encontro desses dois elementos diametralmente opostos - Estado e contribuintes – 

tendo como pressuposto a compulsoriedade de obediência às normas tributárias, decorre um 

sem número de conflitos, de tal modo que se de um lado o Estado oferece a proteção de 

direitos e a prestação de serviços tidos como fundamentais, de outro exige um dever também 

fundamental, o dever de contribuir. Como bem evidencia Amaro (1999, p. 232): 
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[...] não se requer que o sujeito passivo queira obrigar-se; o vinculo obrigacional 
tributário abstrai a vontade e até o conhecimento do obrigado; ainda que o devedor 
ignore ter nascido a obrigação tributaria, esta o vincula e o submete ao cumprimento da 
prestação que corresponda ao seu objeto. 
 

E é exatamente o seu caráter de imposição que faz com que haja sempre uma certa 

resistência ao pagamento de tributo. Para o tributarista Ives Gandra Martins (2003), a 

imposição fiscal é tida como norma de rejeição social, ou seja, são normas rejeitadas pela 

sociedade, que só as obedecem porque elas determinam a aplicação de sanções por seu 

descumprimento. Bordin & Lagemann (1996) ao estudar o comportamento dos contribuintes, 

traçam uma exposição dos fatores (decálogo) que afetam a conduta dos contribuintes, a saber: 

 

1) O beneficio de declarar corretamente – o principal beneficio que recebem os 

contribuintes, quando se reduz a evasão é a melhoria da ampliação dos serviços 

públicos. Todavia, a elevada carga tributária associada à não-divulgação, pelos 

governos, da aplicação dos recursos arrecadados em serviços que beneficie a 

comunidade e os constantes problemas de desperdícios,  excessos e desvios, faz com 

que os mesmos não confiem nos governos, dificultando o comprometimento a 

programas instituídos por esses entes. 

 

2) O custo de não declarar corretamente – quando os contribuintes não declaram 

corretamente seus impostos, podem ser penalizados se forem detectados pela 

fiscalização. As penalidades tributárias quanto mais elevadas, mais induzirão os 

contribuintes a declarar corretamente. Se, por exemplo, as aplicações no mercado 

financeiro apresentarem rentabilidade superior ao ônus do não pagamento dos tributos, 

maior será o grau de evasão fiscal; 

 

3) A fiscalização tributária – os meios de fiscalização e controle orientados para impedir 

a evasão fiscal são um determinante importante no comportamento dos contribuintes. 

Quanto maior a eficácia da fiscalização, menor é o espaço para a evasão; 

 

4) A informação e publicidade tributárias – a informação sobre as obrigações dos 

contribuintes é facilitada quando o próprio sistema tributário é simples e de aplicação 

geral e quando o fisco proporciona esclarecimentos em relação à interpretação da 
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legislação. A publicidade através dos meios de comunicação é, também fator relevante 

para reduzir a evasão fiscal; 

 

5) Facilidades para cumprir as obrigações tributárias – a simplificação dos procedimentos 

de declaração e pagamento, isto é, a desburocratização fiscal, constitui-se, igualmente, 

variável importante que afeta o comportamento dos contribuintes; 

 

6) Situação econômica do país e financeira dos contribuintes – quanto pior a situação 

financeira dos contribuintes, notadamente em épocas de recessão ou de inflação 

ascendente,  mas difícil o cumprimento voluntário das obrigações tributarias; 

 

7) Mentalidade e educação tributárias – quanto maior for a conscientização de que o 

pagamento de impostos é um dever social e civil, menor será a evasão fiscal; 

 

8) A desconfiança em relação a gestão governamental – o desconhecimento da maneira 

como estão sendo aplicados os recursos públicos ou a suspeita de má gestão tende a 

elevar a sonegação; 

 

9) A complexidade da legislação tributária – um sistema fiscal complexo e alterações 

constantes na legislação dificultam o acompanhamento e cumprimento das obrigações 

para com o fisco; 

 

10)  Carga tributária elevada – a excessiva oneração tributária tende a descapitalizar o 

contribuinte, podendo levá-lo a praticar a evasão do imposto. 

 

Por outro lado, Przeworsky (2003) alega que assim como o mercado muitas vezes 

falha ao prover eficientemente bens aos consumidores, também o Estado não consegue 

atender os interesses da sociedade de forma ótima. Conseqüentemente para parte da sociedade 

as obrigações tributárias são fontes de conflito e insatisfação por entenderem que os impostos 

pagos não são aplicados adequadamente e a ela não retornam em forma de benefícios. 

Destarte, o fato dos serviços públicos terem elevado custo de produção, haja vista seu 

caráter não excludente, faz com que a carga tributária seja sempre considerada insuficiente 

para o Estado  e alta para a sociedade considerada individualmente.  
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Outrossim, há na realidade da sociedade brasileira, em especial, um imaginário 

instituído de que o governo não merece arrecadar porque aplica mal (Corrêa, 1996). De 

semelhante modo, Andrade Filho (1995, p. 14) aduz: 
 
o nível elevado da carga tributária, a profusão de leis tributárias, ditada pela 
complexidade de nosso sistema tributário e pela necessidade de fazer frente à 
crescente despesa pública, e a ausência de uma política fiscal que busque preservar o 
poder de compra da receita pública, por intermédio de medidas de combate à evasão, 
aliados à má gestão da coisa pública, criam um quadro propicio à sonegação. 
 

Em outras palavras, à complexidade do sistema tributário nacional, soma-se a forma 

com que o Estado aplica a receita pública, fazendo com que os delitos fiscais deixem de 

provocar o repúdio social, como se verifica quando da realização de crimes de outras 

espécies.  

 No Brasil os crimes contra a ordem tributária estão definidos na Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990. Inicialmente cabe relembrar que o crime de sonegação fiscal foi definido 

na Lei n.º 4.729, de 14.07.65. A partir da promulgação da Lei n.º 8.137/90, todos aqueles 

comportamentos considerados crimes de sonegação fiscal passaram a receber a denominação 

de crimes contra a ordem tributária. Particular destaque merece o artigo 1º dessa lei, in verbis: 
 
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:  
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 
documento relativo à operação tributável; 
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva 
saber falso ou inexato; 
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

Pelo que se verifica por meio da redação do artigo acima, estes crimes são típicas 

condutas caracterizadoras de evasão fiscal, pois visam a redução ou a supressão de 

recolhimento de tributos, mediante ações fraudulentas, tais como simulação, ocultação. De um 

modo geral, costuma-se usar o conceito de sonegação fiscal para aquele que apenas não pagou 

o tributo no seu devido tempo. Deixar de pagar tributo, nos prazos previstos em lei, é infração 

à legislação tributária sujeita à sanção pecuniária, mas não necessariamente crime contra a 

ordem tributária tipificado como sonegação. Para que a infração possa ser caracterizada 

também como crime é imprescindível a existência de outros elementos, como o dolo, 

consistente na vontade livre e consciente de realizar as condutas elencadas no tipo penal, e a 
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exigibilidade do tributo. Nesses termos podemos conceituar a sonegação fiscal como toda 

ação ou omissão ilegítimos, seja por culpa ou por dolo, praticado durante e após o fato 

gerador, destinada a evitar, reduzir ou retardar o pagamento de determinado tributo. Na visão 

de Corrêa (1996, p. 26) “sua finalidade pode ser tanto a de evitar ou retardar o pagamento de 

um tributo, como a de pagar um tributo a menor que o devido.” 

Embora alguns autores destaquem a diferença entre sonegação e evasão, colocando a 

sonegação como uma espécie de evasão, no presente texto utilizaremos essas duas expressões 

como sinônimos.  

A edição desta lei reflete o momento em que se discute no seio de nossa sociedade, de 

um lado, a necessidade de profunda redistribuição da carga tributária entre os diferentes 

segmentos da sociedade e, de outro, a escassez de recursos financeiros que possibilitem o 

enfrentamento das distorções e desequilíbrios que ocorrem na realidade sócio-econômica 

brasileira. Contudo, muito se tem discutido a pequena repercussão dessa Lei para impedir a 

evasão fiscal, tendo em vista a previsão no seu texto, de extinção de punibilidade no caso de 

pagamento antes do recebimento da denúncia. Ainda que tal dispositivo tenha sido revogado 

pela Lei nº 8.383/1991, a Lei nº 9.249/1995 voltou a introduzi-lo no ordenamento jurídico do 

país. 

 Na prática, existem inúmeras hipóteses de sonegação fiscal em relação ao ICMS, que 

representam um dos grandes desafios em termos de projeção de receitas estaduais. Dentre 

estas podemos destacar a emissão manual de notas fiscais, documento que comporta 

elementos intrínsecos (razão social e inscrição do emitente, data da autorização para 

confecção) e extrínsecos (o ICMS destacado, os carimbos afixados durante o trânsito da 

mercadoria) que podem ser facilmente manipulados com o intuito de fraudar o erário público. 

Assim temos, como exemplo, simulação de entrada de mercadorias visando a criação de 

créditos fictícios, através de nota fiscal fria emitida por empresas com atividades paralisadas 

ou “laranjas” (estabelecimentos inscritos no cadastro apenas com o fim de confeccionar 

documentos fiscais ou forjar vendas); crédito destacado na nota em valor superior ao 

permitido pela legislação, a fim de diminuir a parcela de ICMS resultante do confronto entre 

débito e crédito fiscal.  

Outra importante questão diz respeito às transações interestaduais, caso em que o 

ICMS é repartido entre os dois estados envolvidos na operação. Dependendo do sentido do 

fluxo das mercadorias, há alíquotas interestaduais diferenciadas nas diversas regiões, como 

forma de compensar as diferenças econômicas dos vários estados.  
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Dentre outros efeitos negativos, o fato de a alíquota interestadual ser mais barata que a 

interna propicia um tipo de fraude conhecido por "passeio da nota fiscal". Podemos citar o 

escândalo amplamente divulgado pela mídia em anos recentes das supostas vendas de 

milhares de sacas de açúcar oriundas de usinas localizadas em São Paulo para Manaus, açúcar 

que jamais saiu do estado de origem. Na realidade, não se vendia nada para a Zona Franca: a 

nota fiscal simplesmente "passeava" e a mercadoria era entregue no mesmo estado. Como os 

produtos que se destinam à Zona Franca de Manaus são totalmente isentos (alíquota 

interestadual zero), o lucro dos vendedores decorrente da fraude fiscal foi mais que 

considerável. 

Tais fatos ocorrem porque antes do cupom fiscal, a nota fiscal manual representava a 

própria gênesis da transação mercantil, onde o auditor buscava as informações que seriam 

objeto de análise e apreciação, e portanto, o principal alvo de fraudes e simulações.  

Um outro detalhe refere-se ao fato de não existir no Brasil uma cultura do consumidor 

exigir o comprovante fiscal, configurando-se mais uma via propicia a sonegação, ainda que 

haja tentativas dos governos em conscientizar o cidadão com campanhas educativas para 

incentivar à emissão de documentos fiscais, como por exemplo, o recentemente instituído no 

estado do Rio Grande do Norte Programa Cidadão Nota 10, pela lei estadual nº 8.486, de 26 

de fevereiro de 2004. 

 A campanha “CIDADÃO NOTA 10”, integrante do Programa de Educação Fiscal do 

Estado operacionalizado pela Secretaria de Estado da Tributação – SET, em parceria com as 

Secretarias de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD, da Secretaria de 

Estado do Trabalho, da Habitação e da Ação Social - SETHAS e Secretaria de Estado da 

Saúde Pública – SESAP, tem como objetivos: 

 

 I - conscientizar a população sobre a importância do tributo e sua função 
social; 
II - combater a sonegação e a evasão fiscais; 
III - criar na população o hábito de exigir a nota ou cupom fiscal por ocasião 
da aquisição de mercadorias ou tomada de serviços; 
IV - estimular a emissão voluntária de nota ou cupom fiscal por parte do 
contribuinte do ICMS; 
V - incentivar as atividades educacionais, artístico-culturais, desportivas, 
assistenciais e de saúde. 
 
 

Para participar da Campanha, as instituições de assistência social, saúde, cultura e de 

desportos deverão estar cadastradas na Secretaria de Estado da Tributação – SET, 
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 em efetivo funcionamento há pelo menos 12 (doze) meses na data do pedido de 

cadastramento na SET, arrecadar, mediante doações, notas ou cupons fiscais. 

 

2.3 DO PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL PELO FISCO ESTADUAL: O  

ECF  

 

A depressão de 1930 e as duas grandes guerras mundiais tiveram como conseqüência 

uma profunda crise que se expandiu por vários países. Por conseguinte, no início do período 

do pós-guerra, havia um desejo, por parte das economias mundiais, em recuperar o vigor e a 

capacidade de expansão presentes no sistema capitalista do século XIX, desencadeando um 

movimento social, político e econômico, em favor do desenvolvimento econômico. Surgiu o 

Estado do Bem-Estar, com o estabelecimento de políticas públicas orientadas para o 

crescimento com pleno emprego e garantias sociais para o atendimento das necessidades 

básicas da população. Para atender a essa grande demanda, o welfare state, sustentado por 

uma carga de impostos superior a 20% ou 25%, tinha apoio em um amplo consenso social 

entre os empresários, as classes médias e a classe trabalhadora organizada. Assim, tinha-se no 

aumento da arrecadação, através da elevação sistemática de alíquotas e na criação de novos 

impostos, a principal fonte de recursos do Estado. 

Contudo, a crise econômica mundial, iniciada a partir da crise do petróleo, em 1973, e 

agravada ao longo dos anos 80, contribuiu fortemente para redimensionar o Estado montado 

no pós-guerra, caracterizado pela forte intervenção estatal na economia, e que proporcionou 

as condições para a prosperidade econômica, por que passava a maioria das nações. A carga 

de impostos, base financeira desse modelo, atingiu níveis que começaram a ameaçar a 

lucratividade e o desempenho do setor privado, tendo como conseqüência, uma maior pressão 

política dos empresários, em favor de uma redução e desmantelamento do Estado.  

A crise fiscal resultou que a maioria dos governos tinha menos recursos para financiar 

seus déficits. Ademais, os problemas fiscais tendiam a se agravar, na medida, em que se 

iniciava, “uma revolta dos tax payers (contribuintes) contra a cobrança de mais tributos, 

principalmente porque não enxergavam uma relação direta entre o acréscimo de recursos 

governamentais e a melhoria dos serviços públicos.” (ABRUCIO, 1998, p. 176) A ampla 

divulgação das revoltas dos contribuintes aliadas aos grandes déficits nos orçamentos dos 

governos, centralizou a atenção dos profissionais na necessidade de que estes governos 

administrem com mais eficiência. 
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No Brasil, a adoção da política neoliberal que já havia ocorrido em outros países, 

começa a se refletir mais intensamente a partir da década de 1990, com a implementação de 

reformas pelo Governo Collor, em que prometia modernizar o país com medidas tais como a 

abertura para importações, privatizações, fim dos subsídios. Porém é no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso, que as reformas, especificamente as de ordem econômica, são 

intensificadas ao aprovar, ainda no seu primeiro mandato, várias emendas constitucionais. Na 

área fiscal, as políticas foram direcionadas para redução do deficit público, com a aprovação 

das Emendas Constitucionais nº 37, de 12/06/2002, e já no governo Lula temos a aprovação 

da Emenda nº 42, de 19/12/2003, que dava início à reforma tributária. 

Acresce no Brasil que a defasagem na sistemática de processos e dos recursos 

tecnológicos não compatíveis com as modernas ferramentas existentes no mercado, as 

legislações desatualizadas e várias outras situações que levaram a máquina pública a não ter a 

eficiência esperada pelos cidadãos-contribuintes e geraram impactos na arrecadação, 

trouxeram aos governos estaduais uma série de desafios  no sentido de melhorar seu 

desempenho, fundamentalmente em relação ao mais importante imposto pátrio - o ICMS. 

Nesse diapasão, o ICMS, não obstante seja um imposto de imensa representatividade 

nas arrecadações estaduais, sofria varias críticas. Braga (1999) e Tomich; Magalhães; Guedes 

(1998) estudaram o ICMS na agropecuária, e constataram que o Brasil tem adotado políticas 

tarifarias desfavoráveis à agropecuária, pois ao considerar-se uma cadeia agroalimentar com 

três etapas, para uma alíquota normal de 12%, o impacto nominal no produto final é um 

imposto efetivo de 21%. Braga (1999) comenta que a alta carga tributaria nas cadeias 

agroindustriais contribui para a existência de um enorme mercado informal (sonegação e 

clandestinidade).  

Outra restrição que se faz, é em relação à sua sistemática peculiar de cobrança e a 

autonomia política dos estados para legislar sobre esse tributo, concedendo benefícios fiscais 

(redução da base de cálculo, imunidades, isenções, diferimentos do imposto a pagar) que 

conduziu a conflitos federativos como a guerra fiscal, em que os estados brasileiros têm 

disputado entre si a implantação de empresas em seus territórios, mediante a concessão de 

benefícios relacionados ao ICMS (PIANCASTELLI et al., 1996; VARSANO, 1997).  

O principal fator para a viabilidade e sustentação da guerra fiscal encontra-se na 

sistemática de tributação adotada com a reforma constitucional de 1988, que ampliou a 

autonomia dos estados brasileiros para fixar, por leis próprias, as alíquotas do ICMS 

incidentes sobre as operações internas. Se bem que alguns autores costumem defender essas 

desonerações, alegando que suas vantagens sociais e econômicas compensam suas 
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desvantagens por fomentar investimentos do setor privado, argumentam os críticos que as 

desonerações podem constituir-se em fonte de desperdício de recursos governamentais, pois o 

incentivo pode ser dado a contribuinte, que realizaria investimentos independente da 

existência do beneficio. Ademais, como esses incentivos não requerem aprovação formal do 

legislativo como ocorre com as demais despesas, isto pode gerar grave perda de transparência. 

No tocante aos incentivos, coloca-se ainda a existência de um fator subjetivo que atua 

significativamente sobre essa avaliação, qual seja, o prestígio que os dirigentes políticos de 

um estado adquirem perante a população ao trazer novos empreendimentos para a sua região. 

Como o cálculo político temporal dos governadores é reduzido ao ciclo eleitoral de curto 

prazo, a racionalidade individual os leva a praticar renúncia fiscal para atrair empresas e 

empregos. A guerra fiscal, desse modo, pode ser vista como uma situação, pelo qual ganhos 

coletivos de longo prazo são preteridos em proveito de ganhos individuais de curto prazo.  

A guerra fiscal se trava à revelia da Lei Complementar (LC) nº 24/1975, que veda a 

concessão  de isenções e outros incentivos, salvo quando previstos em convênio celebrados 

em reuniões do Conselho Nacional de Política  Fazendária  - CONFAZ e ratificados por todos 

os estados e o Distrito Federal que o congregam.  

Recentemente o Supremo Tribunal Federal – STF tem reiteradamente se manifestado 

pela inconstitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos ao arrepio da LC 24/1975. A par 

disso, os estados que agem ilegalmente fazem uma manobra jurídica através da revogação da 

legislação declarada inconstitucional, para posteriormente criar uma nova lei idêntica àquela 

que foi revogada. 

Além disso, o Brasil é o único país a aplicar o ICMS a nível estadual, sendo esta uma 

das características peculiares do nosso sistema tributário e que tem sido objeto de discussão e 

controvérsia. Na atualidade, as propostas de reforma tributária caminham no sentido de 

federalizar este imposto e aos estados que sofrerem perdas na sua arrecadação o art. 4º da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 285/2004 determina que “a lei complementar 

estabelecerá um sistema de ressarcimento das eventuais reduções de arrecadação dos 

estados”. Todavia, questiona-se a efetiva implantação de tal sistema de ressarcimento, já que 

os repasses da Lei Kandir sofrem severas críticas por não terem sido efetivados como 

deveriam até hoje.  

Outro aspecto relevante é o fato do ICMS, por ser um imposto indireto, trazer um alto 

grau de regressividade à carga tributaria por onerar as pessoas independente de seu nível de 

renda, reiterando as estruturas de desigualdade social. Isto gerou uma postura, durante muitos 

anos, entre os estudiosos, de que os ideais de eficiência e justiça fiscal só podiam ser 
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alcançados pela substituição paulatina dos impostos indiretos por impostos diretos sobre a 

renda e o patrimônio. Alegava-se que a tributação direta, por permitir uma melhor aplicação 

do princípio da capacidade contributiva e propiciar melhor visibilidade do ônus tributário, se 

ajustariam ao processo de crescimento das economias, notadamente das menos desenvolvidas.  

Nesse sentido, trabalhos (BIASOTO et al., 1995; ALMEIDA et al., 2000; VIOL, 

2000) cuja motivação segue a linha de pesquisa em que prevalece o consenso de que os 

grandes problemas do nosso sistema tributário estão concentrados nos impostos sobre o 

consumo, procuraram debater o desenho atual da estrutura tributária, destacando a 

importância do ICMS nas receitas estaduais, bem como avaliar a sua transformação em um 

imposto sobre o valor adicionado o IVA, com regulação exclusivamente por normas de 

caráter nacional e uniformização das alíquotas e cobrança na origem. A literatura sobre 

equidade da base tributaria é rica em demonstrar que os impostos indiretos têm uma maior 

facilidade de arrecadação, razão pelo qual são privilegiados quando se necessita aumentar a 

arrecadação tributaria. Rezende (1996) ainda coloca que nos dias atuais as recomendações 

atinentes à política tributária passaram a centrar-se no arrefecimento da progressividade 

impositiva incidente sobre a renda pessoal e na preponderância da tributação indireta, como 

forma de obtenção de receita e de efetividade da justiça fiscal. 

Essas propostas e outras inúmeras iniciativas reformistas no campo tributário e fiscal, 

principalmente em relação ao ICMS, são efetivamente sugestivas da centralidade que esse 

tema passa a ter na agenda pública brasileira no período recente. Entretanto, em que pese à 

relevância dessas iniciativas, nossa preocupação no presente trabalho, concentrou-se em 

analisar um instrumento atual de grande relevância na arrecadação do ICMS: o Emissor de 

Cupom Fiscal (ECF). 

Isto porque o reaparelhamento do sistema arrecadador foi visto como uma importante 

alternativa pelos estados para garantir os recursos fiscais, dada às dificuldades enfrentadas por 

esses governos com a mencionada crise fiscal. Vasconcelos et al. (2000) analisaram o esforço 

fiscal empregado pelas administrações estaduais brasileiras no período anterior e posterior a 

promulgação da Constituição de 1988, confirmando a existência de um esforço de 

arrecadação em vinte estados da federação. Como parte desse estudo, identificou como um 

dos principais fatores que contribuíram para tal resultado, o melhor aparelhamento das 

máquinas tributárias que possibilitou um maior aproveitamento das potencialidades fiscais 

dos estados. 

Desde os anos 1980, o controle fiscal via automação vem sendo utilizado em outros 

países. No Brasil, a utilização de soluções de automação comercial, por algumas empresas 
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preocupadas em melhor gerir seus negócios, levou as autoridades fiscais a concluir que esses 

equipamentos poderiam ser um importante instrumento de apoio à fiscalização, desde que seu 

uso fosse devidamente regulamentado. 

Já em 1994, surgiu o Convênio ICMS 156/94, com previsão da introdução do Emissor 

de Cupom Fiscal (ECF) em estabelecimentos comerciais, seja por Máquina Registradora 

(MR) ou Terminal de Ponto de Venda (PDV), que era os tipos de equipamentos já utilizados 

por algumas empresas comerciais.  

Contudo, a história da obrigatoriedade do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) começa 

com a Medida Provisória 1.602/1997 do Governo Federal, que ao ser aprovada pelo 

Congresso Nacional, tornou-se a lei federal 9.532, de 10/12/1997, regulamentada para todo o 

território nacional com o Decreto 43.312/1998. (www.fazenda.gov.br/confaz).  

Posteriormente, em 25 de fevereiro de 1998, foi assinado um convênio entre Governo 

Federal e o CONFAZ, órgão que reúne os secretários da fazenda dos estados e Distrito 

Federal. Pelo convênio, a Receita Federal delega aos estados os poderes para impor e legislar 

sobre o ECF, nos limites da lei federal. No Estado do Rio Grande do Norte temos o seu 

amparo legal nos arts. 782 a 830 do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto 

nº 13.640, de 13 de novembro de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ECF em 

estabelecimento que promova venda a varejo e prestador de serviço, com faturamento bruto 

anual de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Ressalta-se que alguns contribuintes estão 

obrigados a instalarem ECF, independentemente da receita bruta anual, desde que estejam 

classificados em uma das seguintes atividades atribuídas pala Classificação de Atividades 

Econômicas - CNAE (Nova Redação dada pelo Decreto 19.705, de 21/03/2007): 
 
 
I- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 
em produtos alimentícios não especificados anteriormente -  lojas de conveniência; 
II – 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 
III- (REVOGADO); 
IV – 4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - supermercados e hipermercados; 
V- 4721-1/03 -  comércio varejista de laticínios e frios; 
VI- 4721-1/04 - comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 
VII- qualquer estabelecimento que possua como atividade secundária a especificada 
no inciso I deste parágrafo. 

 

Antes de adquirir e instalar o ECF, a empresa deve certificar-se de que o equipamento 

está de acordo com às exigências fiscais e que está homologado pelo Conselho Técnico 

Permanente do ICMS – COTEPE, órgão técnico do CONFAZ. Existem, atualmente, três tipos 
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de ECF (Quadro 2) que atendem a legislação fiscal: ECF-MR, ECF-PDV e ECF-IF. A escolha 

entre um desses equipamentos depende da atividade do usuário e do número de itens 

comercializados. O ECF-MR, geralmente, permite o registro de um número menor de itens do 

que o ECF-PDV ou ECF-IF e não possui algumas funções, como por exemplo, cancelamento 

de cupom fiscal ou de itens, a não ser o último registrado.  

Após a escolha do Emissor de Cupom Fiscal mais adequado, entre os homologados 

pelo COTEPE/ICMS, deve ser solicitado a Subcoordenadoria de Fiscalização de 

Equipamentos de Automação Comercial (SUFAC) autorização de uso, através do formulário 

padrão “Pedido ou Cessação de Uso de Equipamento de Emissor de Cupom Fiscal”. A 

SUFAC é o órgão da SET responsável pela fiscalização dos estabelecimentos usuários de  

ECF (máquinas registradoras, terminais pontos de vendas, impressoras fiscais) e demais 

equipamentos  de controle fiscal. 

O Emissor de Cupom Fiscal (ECF) é um pouco rígido no que se refere ao 

cancelamento de notas. O cupom só poderá ser cancelado se tiver sido o último emitido. Por 

exemplo, se foi emitido o cupom de número 120 e logo após um de número 121, e por algum 

motivo a venda 120 tiver de ser cancelada ela não poderá ser cancelada no ECF, pois ele só 

permitirá o cancelamento do cupom 121, que foi o último emitido. Isso é uma exigência do 

fisco e não pode ser alterado pelo programa de caixa. 

É vedado o uso de ECF exclusivamente para operações de controle interno do 

estabelecimento, bem como de qualquer outro equipamento emissor de cupom, ou com 

possibilidade de emiti-lo, que possa ser confundido com o cupom  fiscal, no recinto do 

atendimento ao público (art. 813 do RICMS). 

Conforme o art. 59 do decreto 13.885, de 27 de março de 1988, que aprovou o 

Regulamento da SET, compete à SUFAC, entre outras: 

 

a) conceder  e controlar, a nível estadual, regime especial relativo ao uso dos 

equipamentos emissores de documentos fiscais; 

  

b) credenciar fabricantes, revendedores autorizados pelo fabricante e 

estabelecimentos possuidores de atestado de capacitação técnica fornecido pelo 

respectivo fabricante, para garantir o funcionamento e a inviolabilidade e 

efetuar intervenção nos referidos equipamentos; 
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c) planejar, coordenar e executar ações de fiscalização em estabelecimentos 

usuários de equipamentos de controle fiscal e em estabelecimentos 

credenciados, instaurando a ação fiscal e dando início aos processos relativos 

às infrações verificadas quando da utilização desses equipamentos. 

 

Atualmente existe acoplado aos novos modelos de ECF a Memória de Fita Detalhe, 

tecnologia que permite o armazenamento eletrônico de todas as informações referentes aos 

cupons fiscais, não apenas das totalizações como no ECF tradicional. Dessa forma, elimina-se 

a necessidade de uma 2ª via de bobina que continha os dados dos cupons e tinha que ser 

guardada para efeito de fiscalização por cinco anos e auxilia o fisco, que já obtém as 

informações eletronicamente. 

 
EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS LEGISLAÇÃO 

 

 

Máquina Registradora  - MR 

 Identifica a mercadoria e sua situação 

tributária; 

 Registra operações relacionadas ou não com o 

ICMS; 

 Possui memória fiscal; 

 É gerenciado pelo software básico. 

 

 

Terminal Ponto de Venda - 

PDV 

 Identifica a mercadoria e sua situação 

tributária; 

 Registra operações relacionadas ou não com o 

ICMS; 

 Possui memória fiscal; 

 É gerenciado pelo software básico; 

 O equipamento é não modular (console). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECF 

 

 

 

 

Impressora Fiscal -  IF 

 Identifica a mercadoria e sua situação 

tributária; 

 Registra operações relacionadas ou não com o 

ICMS; 

 Possui memória fiscal; 

 Possui unidade central de processamento 

(CPU) independente; 

 É gerenciado pelo software básico; 

 O equipamento é um módulo à parte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convênio ICMS   

nº 156/94 e arts. 

782 a 830 do 

RICMS/RN 

Quadro 2 - Principais diferenças entre os Equipamentos de Controle Fiscal 
Fonte: SET-SUFAC 
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Para a identificação das mercadorias registradas em ECF, deve ser utilizado o código 

European Article Number (EAN), conforme art. 826 do RICMS, com nova redação dada pelo 

Decreto 14.068, de 22/07/1998. Na falta de codificação no padrão EAN, admite-se a 

utilização de outro código, desde que o usuário do equipamento mantenha no 

estabelecimento, para exibição ao fisco, listagem contendo código e descrição completa das 

mercadorias. 

Todo equipamento de Máquina Registradora ou PDVs que não seja ECF deveria ser 

trocado por este até, no máximo, o ano 2000 (Quadros 3 e 4). O Decreto 13.640/97 (RICMS), 

em seus artigos 803 e 805 § 1, exige que se emita a redução X (no início do dia, antes que 

qualquer venda seja realizada e na troca de bobinas), a leitura "Z" ao final de cada dia e a 

leitura da "memória fiscal" (relatório que lê, em um período determinado, os totais gravados 

na impressora os imprime de forma resumida) ao final de cada mês. A redução Z traz as 

mesmas informações que a leitura X, mas com uma grande diferença: a redução Z trava o 

funcionamento da impressora e fecha o caixa. Portanto, esse relatório deve ser tratado como o 

seu fechamento de caixa e deve ser realizado no fim do dia. Após a emissão desse relatório o 

fisco entende que a loja já encerrou suas atividades naquele dia. 

Por outro lado, a leitura X é um relatório que detalha o movimento, serve para indicar 

as vendas e a totalização que a impressora realizou até o momento. Ele não traz a relação de 

produtos vendidos, mas sim os totais vendidos em cada forma de pagamento e os valores 

referentes a cada alíquota programada na impressora. Ele não fecha o caixa e não altera em 

nada o funcionamento do ECF, apenas emite uma informação indicando em quanto estão os 

totalizadores até o momento solicitado. 

 

RECEITA BRUTA ANUAL 

Superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) Até 30/06/1998 

Entre R$ 6.000.000,00 e R$ 12.000.000,00 (seis a doze milhões de reais)  Até 30/09/1998 

Entre R$ 2.000.000,00 e R$ 6.000.000,00 (dois a seis milhões de reais)  Até 31/12/1998 

Entre R$ 720.000,00 e R$ 2.000.000,00 ( setecentos e vinte mil a dois milhões) Até 31/03/1999 

Entre R$ 120.000,00 e R$ 720.000,00 (cento e vinte a setecentos e vinte mil reais) Até (1)30/06/2000 

Quadro 3 - Prazos para utilização obrigatória de ECFs em estabelecimentos que já exercem suas atividades 
e que     não sejam usuários de PDVs ou Máquinas Registradoras 
Fonte: www.set.rn.gov.br/set/ecf/ecfs.asp
(1) Novo prazo prorrogado pelo decreto 14.727 de 04/01/00 
 
 
 
 

http://www.set.rn.gov.br/set/ecf/ecfs.asp
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  RECEITA BRUTA ANUAL 

Superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) Até (1) 30/10/1999 

Entre R$ 6.000.000,00 e R$ 12.000.000,00 (seis a doze milhões de reais)  Até 30/09/1999 

Entre R$ 2.000.000,00 e R$ 6.000.000,00 (dois a seis milhões de reais)  Até 31/12/1999 

Entre R$ 720.000,00 e R$ 2.000.000,00 (setecentos e vinte mil a dois milhões) Até31/03/2000 

Entre R$ 480.000,00 e R$ 720.000,00(quatrocentos e oitenta a setecentos e vinte mil reais) Até30/06/2000 

Entre R$ 240.000,00 e R$ 480.000,00 (duzentos e quarenta a quatrocentos e oitenta mil reais)  Até30/09/2000 

Entre R$ 120.000,00 e R$ 240.000,00 (cento e vinte a duzentos e quarenta mil reais)       Até 31/12/2000 

Quadro 4 - Prazos para utilização obrigatória de ECFs em estabelecimentos que já exercem suas atividades e que  
seja usuários de PDVs ou Máquinas Registradoras 
Fonte: www.set.rn.gov.br/set/ecf/ecfs.asp
(1) Novo Prazo prorrogado pelo decreto 14.461, de 28/06/99 

 

Todavia, uma empresa que utiliza impressora fiscal e aceita cartões de crédito pode 

fazer uma transação com as administradoras sem emitir o comprovante fiscal, levando à 

sonegação de impostos. A legislação viu esta falha e está exigindo que todos os 

estabelecimentos que utilizem ECF e cartões de crédito implementem também a solução 

Transferência Eletrônica de Fundos - TEF (Figura 2). Um dado que confirma a necessidade 

desse novo instrumento, vem da pesquisa da ABRAS (LUKIANOCENKO, 2006, p. 46) 

mostrando que cerca de 33% dos recebimentos nos supermercados são feitos com cartões de 

crédito ou débito. 

O Convênio ICMS 50, aprovado em 15/09/2000 define que o TEF tem de ser 

integrado ao Emissor de Cupom Fiscal. TEF é um processo pelo qual um sistema de 

automação comercial que utiliza ECF se comunica diretamente com as administradoras de  

cartões de créditos e realiza transações.  

É indispensável para a adoção do TEF, o Pin-Pad teclado compacto e com leitor de 

cartões, que permite a leitura de cartões de débito ou crédito, enviando os dados destes e suas 

respectivas senhas, através de um sistema de criptografia (sistema de segurança). Os modelos 

mais atuais também fazem leitura de smart cards (cartões inteligentes), com processador e 

capacidade de armazenar dados de identificação ou de perfil de consumo, por exemplo. 

Basicamente, existem dois tipos de TEF: O discado, que utiliza uma linha telefônica 

comum e modem, e o dedicado, que utiliza uma conexão permanente (Renpac/X25). Este tipo 

de operação exige um software específico, que deve ser homologado pelas empresas dos 

cartões a serem utilizados no TEF e integrado à solução de automação comercial. Para 

http://www.set.rn.gov.br/set/ecf/ecfs.asp
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grandes lojas, o mais indicado é a solução de TEF dedicado, que utiliza um canal de 

comunicação exclusivo com as redes de cartões.  

O TEF não é uma opção do cliente, é uma obrigatoriedade legal e todos os sistemas de 

automação terão que se adequar a ele, dependendo da data limite de cada Estado. No Rio 

Grande do Norte, o limite para a sua implantação foi 31 de dezembro de 2004. 

Promover uma maior aceitação desses programas tem sido um forte compromisso do 

governo. Dessa forma, a Secretaria de Estado da Tributação (SET) investiu na divulgação da 

legislação pela mídia, através de jornais e principalmente Internet, e na realização de palestras 

e cursos, para o esclarecimento de dúvidas e atendimento de consultas (www.set.rn.gov.br). 

 

ECF: MINIIMPRES- 
SORA FISCAL 

TEF 

COMPUTADOR 

LEITORA DE  CÓDIGO                 
DE  BARRA  

 
 

 
Figura 1 - Equipamentos de Automação Comercial e Sistema de Informação 
Fonte: Adaptado do Site http://www.bematech.com.br/produtos/mini.asp  

 

De outro lado, não se distanciando de seu poder coercitivo, o Estado também já deu 

inicio a ações punitivas para aqueles estabelecimentos que ainda não aderiram à legislação 

dentro dos prazos estabelecidos, como multas, monitoramento das suas atividades, apreensão 

dos equipamentos utilizados em desacordo com a legislação vigente, perda dos benefícios 

fiscais vinculados ao uso do equipamento, entre outras. 
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À luz dessas informações, um estudo sobre os efeitos da obrigatoriedade do uso do 

ECF, representa uma valiosa oportunidade de discussão em relação a um tema ainda não 

estudado na economia brasileira, mas que envolve a arrecadação do principal imposto 

estadual, o ICMS. É oportuno comentar, que não só o ICMS, mas outros impostos pagos 

podem ser fiscalizados pelos equipamentos, que servem ainda aos três níveis da federação: 

federal, estadual e municipal. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 O método cientifico consiste no processo de ordenação das ações e do pensamento, 

visando atingir um objetivo predeterminado. 

 Muitos são os fatores que levam os estudiosos a relacionarem os métodos e as técnicas 

de investigação. A sua formação e interesse, a sua ideologia pessoal, a acessibilidade ao 

campo de estudo e a disponibilidade de recursos. Assim temos que tantos aspectos subjetivos 

e como objetivos influenciaram a presente pesquisa.  

Do ponto de vista prático, este estudo é viável pelo acesso e a disponibilidade de 

coleta de dados junto a Secretaria de Tributação do Estado - SET, órgão responsável pela 

arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais, que serão o principal enfoque das mudanças 

analisadas. No âmbito acadêmico a pesquisa se justifica por contribuir para o conhecimento 

do tema ao levantar, descrever e exemplificar conceitos relativos ao estudo, que por ser um 

tema bastante novo, ainda é em conseqüência pouco explorado. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Quanto aos fins a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória porque, como 

enfatiza Vergara (2004, p. 47) foi “realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado (...) não comporta hipóteses, que todavia, poderão surgir durante 

ou ao final da pesquisa”. Descritiva, porque visa descrever o processo de arrecadação do 

ICMS em relação às modificações advindas com a implantação do Equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal (ECF)  no Estado do Rio Grande do Norte. 

Quanto aos meios a pesquisa é bibliográfica e documental. Bibliográfica, pois para 

fundamentação teórica do trabalho foi realizada uma pesquisa com autores nacionais, como 

também em revistas, índices estatísticos e outras publicações especializadas. Também será 

documental, porque se valerá de documentos internos da Secretária de Tributação do Rio 

Grande do Norte, bem como de seu banco de dados para que assim se possa obter um estudo 

comparativo entre os usuários e os  não usuários do sistema, considerando as mesmas 

atividades. 
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3.2 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

 O ambiente da pesquisa está representado pelas empresas inscritas no Cadastro Geral 

de Contribuinte do Estado como Comércio Varejista, por serem as empresas obrigadas a 

implantarem o Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e a Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) 

no Estado do Rio Grande do Norte, e identificadas na situação cadastral ativa com movimento 

até dezembro de 2006, excluídas as empresas da categoria combustível. O Sistema de 

Cadastro da Fazenda Pública Estadual distingue o tipo das empresas pelas atividades 

desenvolvidas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas Fiscal (CNAE fiscal), 

além de indicar se o contribuinte está ativo ou inativo.   

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

No primeiro momento, pensou-se em trabalhar com todos os grupos de atividades que 

estivessem obrigados ao uso do ECF, conforme disposto nos §§ 6º e 15º do art. 782 do 

Regulamento do ICMS (RICMS), ou seja, as empresas do comércio varejista e prestadora de 

serviços, com faturamento bruto acima de cento e vinte mil reais. Contudo, como a apuração 

da base imponível às prestadoras de serviços (principalmente energia elétrica e comunicações) 

apresentam uma metodologia diferenciada no cumprimento das obrigações relacionadas à 

arrecadação do ICMS, já que são orientadas pelas agências reguladoras, a padronização das 

informações revelou-se praticamente impossível, o que resultou na inviabilidade de agregação 

desses dados aos do comércio varejista. Pelo mesmo motivo, excluiu-se do comércio varejista, 

o comércio de combustível, embora represente um importante segmento para a economia 

local. 

Na falta de uma metodologia específica para a mensuração da arrecadação do 

instrumento, após consulta à literatura acadêmica disponível, optou-se pela tentativa de 

desenvolver uma metodologia própria. Desde o início, a idéia foi desenvolver um método que 

partindo da base de dados da Secretaria da Tributação do Rio Grande do Norte (SET) 

permitisse a realização de estimativas mais consistentes, como o recém criado Sistema 

Gerencial de Inteligência Fiscal (SGIF).  

O SGIF (Figura 2) foi desenvolvido em 2005, em substituição ao sistema antigo 

(Tabwin), com o objetivo de acompanhar estrategicamente as informações constantes no 

banco de dados da SET a partir do ano 2000, através do cruzamento de informações dos 

diversos sistemas da Secretaria. Ao adicionar múltiplas fontes de dados ensejando 
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confrontação dos registros feitos pelos contribuintes intervenientes ou relacionados com o fato 

gerador, nos postos fiscais localizados nas fronteiras do estado que controlam as entradas e 

saídas de mercadorias e dos auditores fiscais no exercício de suas funções, esse sistema 

propiciou maior agilidade e confiabilidade dos números apresentados. Antes tinha-se 

informações restritas às coletadas pelo Fiscal ou fornecidas pelo próprio contribuinte.  

 
               

 
 

                       Figura 2 - Componentes do Sistema Gerencial de Inteligência Fiscal (SGIF) 

 

As fontes secundárias de dados utilizados na presente pesquisa foram  colhidas junto 

ao Núcleo de Estatísticas da Coordenadoria de Arrecadação e Controle Estatístico – 

CACE/SET, baseados nas Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIM), um dos 

componentes do sistema SGIF. Cabe ressaltar que algumas séries já se encontravam 

disponíveis no banco de dados da SET, como a arrecadação por grupo de contribuintes para o 

período analisado, enquanto outras, fundamentais aos objetivos pretendidos (arrecadação no 

comércio varejista com e sem ECF) tiveram que ser trabalhadas em um modelo próprio.  

A GIM (Anexo A) deve ser entregue mensalmente pelos contribuintes de acordo com 

o Convênio s/n, de 15 de dezembro de 1970, alterado pelo Ajuste SINIEF nº 1, em 01 de julho 

de 1996, que introduziu o Sistema de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF), para o 

Imposto de Produtos Industrializados e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, com o 

objetivo de uniformizar os dados estatísticos necessários à formulação de informações 
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econômico-fiscais.  Documento acessório disciplinado no art. 578 do RICMS, a GIM deve 

informar obrigatoriamente: 

a) o montante das operações de entradas e saídas de mercadorias realizadas durante o 

período de referência, para recolhimento do imposto;  

b) os créditos e débitos do ICMS lançados em decorrência daquelas operações;  

c) o imposto a ser recolhido ou o saldo credor para o período seguinte, se for o caso;  

d) o ICMS do período: Normal/Substituição Tributária, Substituto pelas saídas - 

Prestações de Serviço/Mercadorias, Substituto pelas entradas, Ativo Permanente – crédito 

normal/consumo, Serviço de Transporte/diferencial de alíquotas, Diferimento – 

importação/regime especial e FECOP – Normal/Substituto; 

e) o estoque final correspondente ao valor das mercadorias constantes do livro 

Registro de Inventário.  

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Como não existiam os dados estruturados no sistema GIM/SGIF, porém como se 

conhecia a arrecadação total, e a arrecadação dos contribuintes ativos que possuíam Emissor 

de Cupom Fiscal (ECF) em cada ramo de atividade do comércio varejista (70 no total) que 

compõe os grandes grupos de atividade, foi possível agregá-los em tabelas e calcular, por 

diferença simples, o valor  da arrecadação  dessas mesmas atividades sem  ECF. 

Assim foram relacionados todos os segmentos do Comércio Varejista (Anexo B) com 

as subatividades, excetuando-se o grupo combustível:   

 

1. Veículos Automotores: Comércio Atacado e Varejo de Automóveis, Camionetas e 

Utilitários Novos, Comércio Atacado e Varejo de Automóveis, Camionetas e 

Utilitários Usados; 

 

2. Peças e Acessórios para Veículos Automotores: Comércio Atacado e Varejo de Peças 

e Acessórios Novos para Veículos Automotores, Comércio Atacado e Varejo de 

Pneumáticos e Câmaras-de-ar;  

 

3. Manutenção e Reparação de Motocicletas, Peças e Acessórios: Comércio Atacado e 

Varejo de Motocicletas e Motonetas Novas, Comércio Atacado e Varejo de Peças e 

Acessórios para Motocicletas e Motonetas; 
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4. Hipermercados, Supermercados, Mercearias e Magazines: Hipermercados, 

Supermercados, Minimercados, Mercearias e Armazéns, Lojas de Departamentos ou 

Magazines, Lojas de Variedades, exceto Lojas de Departamentos ou Magazines;  

 

5. Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo: Padaria e Confeitaria com Predominância de 

Produção Própria, Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda, Comércio 

Varejista de Laticínios e Frios, Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e 

Semelhantes, Comércio Varejista de Carnes – Açougues, Peixaria, Comércio Varejista 

de Bebidas, Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros, Comércio Varejista de 

Produtos Alimentícios em Geral;  

 

6. Material de Construção: Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura, 

Comércio Varejista de Material Elétrico, Comércio Varejista de Vidros, Comércio 

Varejista de Ferragens e Ferramentas, Comércio Varejista de Madeira e Artefatos, 

Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos, Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra 

Britada, Tijolos e Telhas, Comércio Varejista de Produtos não Especificados, 

Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral; 

 

7. Equipamentos de Informática e Comunicação, Equipamentos e Artigos de Uso 

Doméstico: Comércio Varejista De Equipamentos e Suprimentos de Informática, 

Comércio Varejista  de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio 

Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista 

de Móveis, Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria, Comércio Varejista de 

Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Tecidos, Comércio Varejista de Artigos 

de Armarinho, Comércio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho, Comércio 

Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de 

Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos de Uso Doméstico, exceto 

Informática e Comunicação, Comércio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e 

Persianas, Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Doméstico não 

Especificados; 

 

8.  Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos: Comércio Varejista de Livros, Comércio 

Varejista de Jornais e Revistas, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Comércio 

Varejista de Discos, Cds, Dvds e Fitas, Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos 
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Recreativos, Comércio Varejista de Artigos Esportivos, Comércio Varejista de 

Bicicletas e Triciclos - Peças e Acessórios, Comércio Varejista de Artigos de Caça, 

Pesca e Camping; 

 

9. Produtos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosmético e Artigos Médicos, Ópticos e 

Ortopédicos: Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos - Sem Manipulação de 

Fórmulas, Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos - Com Manipulação de 

Fórmulas, Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Homeopáticos, Comércio 

Varejista de Medicamentos Veterinários, Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos 

de Perfumaria e de Higiene Pessoal, Comércio Varejista de Artigos Médicos e 

Ortopédicos, Comércio Varejista de Artigos de Óptica; 

 

10. Artigos do Vestuário, Acessórios e Calçados: Comércio Varejista de Artigos do 

Vestuário e Acessórios, Comércio Varejista de Calçados;  

 

11. Produtos em Geral: Comércio Varejista de Artigos de Viagem, Comércio Varejista de 

Artigos de Joalheria, Comércio Varejista de Outros Artigos Usados, Comércio 

Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos, Comércio Varejista de Plantas e 

Flores Naturais, Comércio Varejista de Objetos de Arte, Comércio Varejista de 

Animais Vivos e Art. e Alimen. Animais de Estimação, Comércio Varejista de 

Produtos Saneantes Domissanitários, Comércio Varejista de Equipamentos para 

Escritório, Comércio Varejista de Artigos Fotográficos e para Filmagem, Comércio 

Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente. 

 

 A construção das tabelas compreendeu a seleção das informações estatísticas 

necessárias ao cálculo do valor arrecadado de ICMS por todos os Setores Econômicos, 

denominados pela Secretaria da Tributação do Rio Grande do Norte (SET) de Grupos de 

Contribuintes, do Comércio Varejista dos Contribuintes Ativos com e sem o equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal (ECF) no período de 2000 a 2006. 

A escolha do início da série recaiu sobre o ano de 2000 por ser este o primeiro ano 

para o qual havia informações suficientes no banco de dados da Secretaria da Tributação e 

também por ser esse ano o prazo limite para a implantação do equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal no Estado do Rio Grande do Norte. 
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De posse desses dados, pôde-se então estimar a Participação na Arrecadação de ICMS  

por cada segmento de contribuinte no Estado do  Rio Grande do Norte entre os usuários e não 

usuários do processo de automação. 

Um dos principais objetivos ao desenvolver o modelo era tentar confirmar os efeitos 

do uso do Emissor de Cupom Fiscal sobre a arrecadação, constatado empiricamente pela 

própria Secretaria da Tributação e as razões para o seu não fortalecimento diante de sua 

importância. Para tanto foi feito uma análise minuciosa das atividades usuárias do processo de 

automação, sua evolução ano a ano, bem como o crescimento experimentado no período. 

Como a arrecadação entre os não usuários do Emissor de Cupom Fiscal  envolvia um baixo 

volume de receita, disseminada entre empresas de pequeno porte, sua análise 

comparativamente aos usuários do sistema revelou-se inconsistente. 

Por último, a fim de mensurar o impacto efetivo do uso do Emissor de Cupom Fiscal  

na arrecadação total do ICMS no Rio Grande do Norte nos anos de 2000 a 2006, a 

arrecadação entre os  usuários do equipamento e seu confronto com outras variáveis se 

configurou em fator determinante.  Assim foram construídas tabelas em valores absolutos e 

em números índices, considerando-se o ano de 2000 como ano base, da arrecadação do ICMS 

e das vendas no Comércio Varejista, para os contribuintes que utilizam o Emissor de Cupom 

Fiscal, bem como o valor da arrecadação do ICMS para os Demais Setores Econômicos – 

Comércio Atacadista, Indústria, Comunicações, Energia Elétrica e Outros – com exceção 

apenas dos valores correspondentes ao Comércio Varejista. 

Também para ensejar o exame proposto, foram elaboradas tabelas em relação à 

variação anual e a taxa geométrica de crescimento da arrecadação do ICMS e das vendas no 

Comércio Varejista, para contribuintes usuários do Emissor de Cupom Fiscal e para 

contribuintes dos Demais Setores Econômicos, exceto do Comércio Varejista.  

Além das séries históricas disponíveis na SET foram utilizados dados externos  à 

Secretaria da Tributação, compreendendo pesquisas nacionais realizadas pela Associação 

Brasileira de Supermercados (ABRAS)  e pela Associação Brasileira de Automação 

Comercial (EANBRASIL) e no Estado com o auxilio da Pesquisa do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), foi 

possível obter o Produto Interno Bruto , o que permitiu analisar os possíveis efeitos da taxa de 

crescimento da economia no estado.  

Desde já destacamos algumas restrições que integram as estatísticas  utilizadas como 

fontes de informação na análise quantitativa dos dados. Em primeiro lugar, a apuração e a 

mensuração da receita arrecadada, consubstanciadas nos sistemas de informações fiscais 
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oficiais como a  GIM, podem estar subestimadas, uma vez que o cálculo foi procedido com 

base nas informações prestadas exclusivamente pelos próprios contribuintes, que na maioria 

das vezes não declaram toda a sua obrigação, ou a declaram somente em parte. 

Ademais, muitos contribuintes adquirem os equipamentos obrigatórios cumprem todos 

os trâmites legais perante a Secretaria, recebendo a autorização, mas não utilizam esses 

equipamentos e sim outros instrumentos como calculadoras, maquinetas manuais de cartão de 

crédito e impressoras sem memória fiscal. Várias empresas nessa situação já foram autuadas 

no estado. 

No entanto, essas limitações não invalidam os resultados alcançados por este estudo, 

apenas configuram que os valores poderiam ser ainda maiores do que os efetivamente 

estudados. 

Outra dificuldade que não podemos deixar de citar, refere-se à escassez de 

informações no Estado em relação ao Comércio Varejista. Ao percorrermos diversas 

entidades como Clube dos Diretores Lojistas (CDL/RN), Junta Comercial do Estado  

(JUCERN) e Federação do Comércio (FECOMERCIO/RN), não conseguimos obter nenhuma 

informação, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento da pesquisa. Registra-se ainda, a 

impossibilidade de se obter outros dados na própria Secretaria de Estado da Tributação (SET), 

como por exemplo em relação ao faturamento (vendas) dos contribuintes dos Demais Setores 

Econômicos, exceto do Comércio Varejista e do Comércio Varejista sem ECF, só sendo 

possível em relação ao faturamento do Comércio Varejista com ECF.   
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A despeito das inúmeras reformas adotadas nos últimos vinte anos, o Brasil continua a 

apresentar consideráveis desequilíbrios fiscais, com reflexos nas economias subnacionais. 

Assim a necessidade de arrecadar mais e de forma mais eficiente parece ser a saída mais 

adequada para esses entes, pois com o fortalecimento das finanças estaduais, há menor 

dependência de repasses federais, passando a contar com recursos próprios para 

investimentos. Nessa linha de conduta que visa o fortalecimento da estrutura econômica local, 

foram tomadas medidas objetivas que possibilitaram o crescimento da arrecadação nos 

estados, como a obrigatoriedade do uso do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).  

Há logo de início uma carência de receita insuperável para os estados consumidores, 

como é o caso do Rio Grande do Norte, em que, cerca de 64% dos bens são importados de 

outros estados, entre os quais pode-se destacar São Paulo (31,8%), Bahia (14,4%), 

Pernambuco(12,9%), Rio de Janeiro (8,3%) e Minas Gerais (6,9%), aumentando os desníveis 

econômicos regionais já existentes.  

O Rio Grande do Norte possui 72 (setenta e dois) mil estabelecimentos inscritos no 

Cadastro de Contribuintes do Estado, discriminados em várias atividades (grupos de 

contribuintes) que geraram em 2006 uma receita tributária de R$ 1.913.523.245, conforme 

dados da Tabela 3. Desse total, mais de 48 (quarenta e oito) mil pertence ao Comércio 

Varejista e apenas 4.150 usam o Emissor de Cupom Fiscal (Ativos), assim distribuídos: 

Indústria (98), Comércio Varejista (3.772), Comunicações (4), Comércio Atacadista  (183), 

Transporte  (2) e Outros  (91).  

Assim sendo a arrecadação do ICMS proveniente das atividades que implantaram o 

Emissor de Cupom Fiscal (ECF), tem sua maior fonte nas vendas efetuadas pelo Comércio 

Varejista, que representa 90% em termos do número de usuários do equipamento. O varejo 

inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos 

consumidores finais para uso pessoal, diferindo do atacado por este envolver  aqueles que 

compram para revenda ou uso industrial. 

A análise da distribuição da arrecadação do ICMS por Setores Econômicos (Tabela 3), 

revela uma forte tendência de crescimento das receitas para o estado, com o Comércio 

Varejista, atingindo em 2006 o montante de 349.084.314 reais, colocando-se em 2º lugar 

como setor de maior arrecadação no Rio Grande do Norte, abaixo apenas do Setor Industrial 

que alcançou uma arrecadação em 2006 de 790.499.004 reais. 
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Tabela 3 - Arrecadação de ICMS por Setores Econômicos 
Rio Grande do Norte, 2000-2006 
(valores nominais em R$ 1,00) 

 

GRUPO CONTRIBUINTE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Comércio Atacadista 139.628.650 155.280.920 171.289.441 205.885.354 225.865.592 263.876.956 298.563.187 

Comércio Varejista 159.082.783 160.346.108 189.907.703 214.370.858 243.234.758 310.905.194 349.084.314 

Indústria 282.706.707 356.177.840 399.029.074 483.280.705 572.351.721 621.792.801 790.499.004 

Comunicação 69.486.575 100.509.665 103.577.301 106.533.162 148.041.708 191.642.137 219.230.300 

Energia Elétrica 71.632.979 64.353.387 80.951.138 90.420.470 116.440.520 150.774.446 169.560.606 

Outros 132.742.153 102.757.769 76.670.200 86.728.770 89.900.646 90.231.223 86.585.834 

TOTAL 855.279.846 939.425.689 1.021.424.856 1.187.219.318 1.395.834.946 1.629.222.756 1.913.523.245 

    

 
   Fonte: SET- SGIF  
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Esse crescimento na atividade Industrial deve-se em grande parte à presença da 

PETROBRAS no Rio Grande do Norte, onde a produção de petróleo e gás natural tem 

elevado substancialmente a receita estadual, através dos investimentos vultosos realizados por 

essa estatal nas unidades de produção, além de pagamento de royalties ao Estado e aos 

Municípios. Nos anos de 2003 a 2005, os valores de royalties distribuídos foram de R$ 20,63 

milhões, R$ 26,49 milhões e 29,99 milhões, representando um crescimento de 27,24% em 

2004 e 14,25% em 2005, em relação aos anos imediatamente anteriores. Vale salientar, que 

esses números poderão ser ainda maiores se for aprovada a cobrança do ICMS por parte dos 

estados produtores na venda de combustíveis, em tramitação no Congresso Nacional. 

Outro fator que vem contribuindo para o fortalecimento do Setor Industrial é o 

PROADI. Segundo dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), 

no período entre 2000 a 2006 foram beneficiadas 104 empresas com o programa (entre 

implantadas e ampliadas), com destaque para a indústria têxtil e de alimentos. 

Convém pontuar que se adotarmos a classificação geral do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) para o 

Setor Comércio, que engloba as Prestadoras de Serviços (Comunicação e Energia Elétrica), o 

Comércio Atacadista e o Comércio Varejista, esse setor é de longe o mais importante para a 

arrecadação do Estado, com números que ultrapassam hum bilhão de reais da arrecadação do 

ICMS em 2006. 

A participação do Comércio Varejista na arrecadação do ICMS pode ser visualizada 

na Tabela 4, representando 18,2% da receita total do imposto, em 2006. Destaca-se ainda uma 

leve queda apresentada por esse setor em 2006, queda esta já registrada em 2001 e 2004, 

embora alcance um crescimento nominal de 119,4% em relação ao período de 2000-2006.  

A explicação para esse acontecimento é simples: a importância do comércio no nosso 

Estado, e o aumento expressivo no período analisado do número de hotéis, shoppings, 

restaurantes, bares e similares, supermercados, entre outros, impulsionados principalmente 

pelo incremento do turismo. O fluxo turístico tem aumentado bastante nos últimos anos, 

segundo dados da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR). Em 2004, quase um milhão e 

meio de pessoas visitaram o estado, representando um crescimento de 8% em relação ao ano 

anterior, propiciando uma receita turística de US$ 216 milhões.  

Há que se considerar ainda o grupo Combustível, que também aparece no Comércio 

Varejista (postos de combustíveis) e no Atacado, e que proporciona importantes contribuições 

na receita estadual. 
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Dentre os grupos de contribuintes, a Indústria e o grupo Outros, apresentaram 

comportamento diametralmente opostos. Enquanto a indústria vem aumentando 

consideravelmente sua participação na arrecadação nos anos estudados, chegando a 41,3% em 

2006, o grupo Outros que no início da série estudada mostrava uma boa participação, 

apresentou um declínio considerável, chegando a 4,5% no ano de 2006. 

Relevante sublinhar que esse declínio apreciável em relação ao grupo Outros, provém 

da sua reestruturação, em que várias atividades que antes eram classificadas neste grupo pelo 

Sistema Gerencial de Inteligência Fiscal (SGIF), foram alocadas em outras atividades mais de 

acordo com suas especificidades. Como no início da implantação do SGIF ainda se tinha 

dificuldade em proceder a essa classificação, algumas atividades como bares, restaurantes e 

hotéis, foram agrupadas no ano de 2000 na atividade Outros, sendo posteriormente 

enquadradas no Comércio Varejista ou Atacadista dependendo de sua finalidade.  

 
Tabela 4 – Participação na Arrecadação de ICMS por Setores Econômicos  

Rio Grande do Norte, 2000-2006 
(em %) 

 

GRUPO CONTRIBUINTE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Comércio Atacadista 16,33 16,53 16,77 17,34 16,18 16,20 15,60 

Comércio Varejista 18,60 17,07 18,59 18,06 17,43 19,08 18,24 

Indústria 33,05 37,91 39,07 40,71 41,00 38,16 41,31 

Comunicação 8,12 10,70 10,14 8,97 10,61 11,76 11,46 

Energia Elétrica 8,38 6,85 7,93 7,62 8,34 9,25 8,86 

Outros 15,52 10,94 7,51 7,31 6,44 5,54 4,52 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: SET- SGIF/Tabela          
 
 
A Tabela 5 apresenta a evolução da estrutura da arrecadação do ICMS por Setores 

Econômicos, ano a ano. Verificou-se que os grupos de forma geral tiveram uma posição de 

destaque na arrecadação do imposto no decorrer dos anos, especificadamente a partir de 2004, 



64 

aparecendo em 2006 em primeiro lugar a atividade de Comunicação com 23,4%, seguido 

muito próximo pelos grupos Energia Elétrica (22,8%), Indústria (22,6%) e Varejo (21,5%). 

 A atividade de Telecomunicação sofreu um incremento em sua arrecadação no Rio 

Grande do Norte pela grande reforma sofrida no setor com a privatização, através da Lei 

Federal nº 9.472, de 16/07/1997, regulamentada pelo Decreto nº 2.338, de 07/10/1997 

(RICMS/RN). Novas empresas de telefonia (claro, oi) passaram a prestar serviços no Estado, 

o que pode explicar sua maior participação ao longo dos anos. Ademais, os serviços de 

comunicação apresentam uma alíquota maior (25%) em relação às alíquotas aplicáveis  a 

grande parte das mercadorias, bens e serviços, que é  de 17% no estado (alíquota padrão).  

Em suma, todos os Setores Econômicos apresentaram um aumento proporcional ano a 

ano, com exceção do grupo Outros (transporte, representação comercial, serviços em geral, 

etc.), cuja evolução se diferencia de todos os demais segmentos, corroborando com os dados 

visualizados na Tabela 4, que mostrava a pequena participação dessa atividade na arrecadação 

total, principalmente nos últimos anos.  

 
Tabela 5 – Evolução da estrutura de Arrecadação de ICMS por Setores Econômicos  

Rio Grande do Norte, 2000-2006 
(em %) 

 

GRUPO DE CONTRIBUINTE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Comércio Atacadista 9,56 10,63 11,73 14,10 15,47 18,07 20,44 100,00 

Comércio Varejista 9,78 9,86 11,67 13,18 14,95 19,11 21,46 100,00 

Indústria 8,06 10,16 11,38 13,79 16,33 17,74 22,55 100,00 

Comunicação 7,40 10,70 11,03 11,35 15,77 20,41 23,35 100,00 

Energia Elétrica 9,63 8,65 10,88 12,15 15,65 20,26 22,79 100,00 

Outros 19,94 15,44 11,52 13,03 13,51 13,56 13,01 100,00 

Fonte: SET – SGIF/Tabela          
 
 

As Tabelas 6 e 7 apresentam a arrecadação do ICMS no comércio varejista no período 

de 2000 a 2006 entre os contribuintes ativos não usuários e usuários do equipamento ECF, 

respectivamente.  

No que tange aos números apresentados pelos contribuintes não usuários do 

equipamento, a Tabela 6 informa os valores arrecadados do ICMS entre 2000 e 2006. 
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Tabela 6 - Arrecadação de ICMS dos contribuintes ativos do Comércio Varejista sem Emissor de Cupom Fiscal, Rio Grande do Norte, 2000-2006 

(em valores nominais de R$ 1,00) 
 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO VAREJISTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Veículos Automotores          
137.031  

          
169.380  

           
159.268  

             
231.222  

         
434.959  

         
788.225  

          
835.956  

Peças e Acessórios para Veículos Automotores          
652.816  

          
695.079  

           
885.656  

          
1.009.290  

      
1.287.396  

      
1.892.420  

       
2.086.374  

Manuntenção e Reparação de Motocicletas, peças 
e acessórios 

           
39.174  

           
37.633  

             
59.184  

             
57.000  

           
88.919  

         
130.864  

          
138.442  

Hipermercados, Supermercados, Mercearias e 
Magazines   

         
474.331  

          
658.434  

        
1.245.962  

          
1.399.541  

      
1.803.492  

      
2.095.153  

       
4.533.756  

Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo          
465.720  

          
464.404  

           
552.916  

             
626.475  

         
718.587  

         
905.643  

       
1.437.332  

Material de Construção       
1.165.844  

       
1.394.341  

        
1.723.748  

          
1.855.140  

      
2.538.308  

      
3.032.780  

       
3.830.019  

Equipamentos de Informática e Comunicação; 
Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico 

      
1.536.591  

       
1.742.004  

        
2.176.008  

          
2.370.228  

      
3.053.768  

      
3.877.411  

       
5.533.682  

Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos          
221.313  

          
273.916  

           
345.412  

             
343.411  

         
464.593  

         
525.381  

          
681.542  

Produtos Farmacêuticos, Perfumaria Cosmética e 
Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos 

      
3.757.680  

       
5.160.971  

        
6.929.970  

          
8.162.434  

      
9.734.907  

    
10.100.171 

       
7.086.306  

Artigos de Vestuário, Acessórios e Calçados        
4.909.173  

       
4.953.216  

        
5.324.702  

          
5.758.658  

      
5.849.678  

      
8.972.096  

       
8.441.658  

Outros           
692.888  

          
885.395  

           
982.329  

          
1.042.214  

      
1.463.443  

  36.785.786 

      
1.822.984  

       
2.180.719  

TOTAL  14.052.562   16.434.773    20.385.157      22.855.613 
  

27.438.050  34.143.128 
       Fonte: SET - SGIF 
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Observou-se uma grande concentração em 2000 dos Artigos de Vestuário (R$ 

4.909.173) e dos Produtos Farmacêuticos em geral (R$ 3.757.680), que respondiam em 

conjunto por 61,7% da arrecadação nesse grupo de contribuintes. Todavia, esta participação 

se reduziu, com estes números apresentando um significativo decréscimo em 2006, chegando 

a 42,2%. 

Por outro lado, o segmento Equipamento de Informática e Comunicação que no início 

da série representava 10,9%, atingiu em 2006 mais de 15% do total. Tal fato deve-se ao 

desenvolvimento experimentado por essa atividade no mundo globalizado e que envolve 

todos os tipos de empresa. Hodiernamente, acredita-se que nenhuma empresa pode escapar 

dos efeitos da revolução causada pela informática, em que a dinâmica tecnológica tem 

afetado, embora de maneira desigual, todos os setores da economia.  

Ao analisarmos os números registrados pelo Comércio Varejista entre os usuários do 

Emissor de Cupom Fiscal na Tabela 7, verifica-se sua elevada participação na receita 

tributária, em toda a série estudada, no total do ICMS arrecadado pelo Comércio Varejista, 

incluindo Combustível (R$ 349.084.314). Apenas em relação às atividades “Veículos 

Automotores” e “Peças e Acessórios para Veículos Automotores”,  verifica-se uma leve 

queda na arrecadação no ano de 2006.  

No caso específico da arrecadação do grupo do Comércio Varejista Total,  percebe-se 

uma forte relação entre essa variável e o Comércio Varejista usuário do equipamento Emissor 

de Cupom Fiscal. Assim, o incremento ocorrido no Comércio Varejista Total é influenciado 

diretamente pelo padrão apresentado pelos contribuintes  usuários do processo de automação, 

já que estes representam 70% da arrecadação desse grupo. 

Se isoladamente esses dados impressionam, comparando-os com os não usuários do 

ECF podemos perceber com a devida nitidez as reais proporções da importância do processo 

de automação na receita do estado. Fazendo cálculo em cima do total arrecadado em 2006 

pelas empresas usuárias do Emissor de Cupom Fiscal, temos que este valor (R$ 243.595.570) 

representa aproximadamente sete vezes a arrecadação efetiva proporcionada pelas empresas 

do Comércio Varejista não usuárias do equipamento (R$ 36.785.786). Ressalta-se ainda que 

esse significante valor arrecadado pelos usuários do sistema no varejo é determinado por 

apenas 3.772 empresas dos mais de 48 (quarenta e oito) mil contribuintes do comércio 

varejista existentes no estado. Lamentável é constatar que apesar de proporcionar ganhos na 

arrecadação de tal ordem esses programas são tão poucos usados.  

Ademais, essa grande diferença desperta maior interesse em face de poder configurar 

sonegação enraizada no sistema e resulta da confluência de dois fatores perversos. Em 
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primeiro lugar, a própria falta de fiscalização pelo setor responsável, a Subcoordenadoria de 

Fiscalização de Equipamentos de Automação Comercial (SUFAC), e em segundo lugar a não 

percepção por parte dos contribuintes do quanto esses instrumentos podem ser úteis na gestão 

de seus negócios.  

A SUFAC é o órgão encarregado de planejar, executar e supervisionar as atividades de 

fiscalização relativas aos estabelecimentos usuários de Emissor de Cupom Fiscal (máquinas 

registradoras, terminais pontos de vendas e impressoras fiscais) e demais equipamentos  de 

controle fiscal. 

Há atualmente na SUFAC somente 14 fiscais em atividade, incumbidos de fiscalizar 

os contribuintes da 1ª Unidade Regional de Tributação (URT), que tem sede em Natal e 

engloba mais 32 cidades e dá apoio logístico às demais URTs, localizadas no interior do 

estado (2ª URT- Nova Cruz, 3ª URT – Currais Novos, 4ª URT – Macau, 5ª - Caicó, 6ª – 

Mossoró e 7ª – Pau dos Ferros), com 135 cidades (Anexo C ).  

O descumprimento das normas tributárias da implantação do ECF, por exemplo, 

configura o ilícito administrativo tributário passível de cominação de multa de 2% sobre o 

faturamento pelas autoridades competentes. Porém, como o número de contribuintes e o 

volume de fatos geradores têm crescido em ritmo muito maior do que a estrutura da 

administração fazendária, observa-se a diminuição do receio de ser fiscalizado. Assim a 

evasão e mesmo a não adesão ao programa pode ser potencializada pelo grande número de 

contribuintes e pela dificuldade de fiscalização quando da imposição tributária, notadamente 

no varejo. 

Além do grande volume arrecadado entre os usuários, outro fator que se destaca nessa 

comparação é a forma de distribuição dos recursos arrecadados entre as atividades. Segundo 

informações da Secretaria de Estado da Tributação, enquanto na arrecadação entre os usuários 

do Emissor de Cupom Fiscal, verifica-se uma maior concentração de grandes empresas, a 

arrecadação entre os não usuários está disseminada entre contribuintes de pequeno porte, o 

que justifica o pequeno valor arrecadado por aproximadamente 44 (quarenta e quatro) mil 

contribuintes. Tal fato é ratificado em pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), de que as pequenas empresas representam mais de 

90% do comércio.  

Ressalta-se ainda o alto índice de mortalidade dessas pequenas empresas, em que 

prevalecem relações informais, dependentes na maioria das vezes exclusivamente do mercado 

interno e, desse modo, vulneráveis às sucessivas crises na economia e à concorrência de 

produtos estrangeiros. Assim, das pequenas empresas que surgem no Brasil, estima-se que 
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49,4% encerrem suas atividades antes de completar o segundo ano de existência. Este valor se 

eleva para 56,4% para empresas com até 03 anos (SEBRAE, 2004). Entre as principais razões 

para encerramento das atividades estão a falta de capital de giro e a alta carga de tributos. 

Portanto, esses resultados práticos pouco expressivos no conjunto dos não usuários do 

sistema Emissor de Cupom Fiscal em relação ao volume de receita proporcionada ao estado, 

valores esses muitas vezes inconsistentes pela grande mobilidade que apresentam, fizeram 

com que o seu estudo comparativo com os usuários do ECF se revelasse ineficaz perante o 

objetivo que se pretende alcançar com este trabalho de se avaliar o impacto na arrecadação 

proporcionada pela utilização do processo de automação e mediante a necessidade de  

imprimir objetividade à discussão dos resultados. 

A Tabela 8 apresenta a participação percentual de setores de atividades do Comércio 

Varejista na arrecadação de ICMS no Rio Grande do Norte, período 2000-2006, em relação 

ao total arrecadado pelo Comércio Varejista, para os contribuintes  usuários do equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal. Do seu exame, verifica-se inicialmente uma participação elevada 

do setor de “Hipermercado, Supermercados, Mercearias e Magazines” nos anos estudados, em 

torno de um terço do valor total arrecadado, constituindo-se de longe no principal setor 

contribuinte.  

É legitimo aqui observar que foi precisamente nesse setor que houve uma maior 

difusão do processo de automação comercial, tendo sido inclusive pioneiro na adoção do  

equipamento Emissor de Cupom Fiscal  dentro do ramo do Comércio Varejista. 

 Muito antes da obrigatoriedade, os “Hipermercados e Supermercados” já tinham dado 

início à utilização dos leitores dos códigos de barras/scanners, balanças eletrônicas, máquinas 

registradoras, além de inúmeras outras tecnologias que visavam aumentar a produtividade dos 

caixas. E foi a partir da utilização de soluções de automação comercial na gestão dos negócios 

das empresas do setor que levou as autoridades fiscais a concluírem que esses equipamentos 

poderiam ser um importante instrumento de apoio e controles fiscais, desde que sujeito às 

regras estabelecidas na legislação do ICMS.  

Em contrapartida, os setores “Veículos Automotores”, “Peças e Acessórios para 

Veículos Automotores”, “Manutenção e Reparação de Motocicletas” e “Produtos 

Alimentícios, Bebidas e Fumo” apresentaram menor participação na arrecadação de ICMS no 

Comércio Varejista. Registra-se ainda, que o setor “Veículos Automotores” que representava 

4,4% da arrecadação do ICMS em 2000, sofreu uma queda bastante expressiva, passando a 

representar apenas 2,5% da arrecadação em 2006.  
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2006 

 
    Tabela 7 – Arrecadação de ICMS dos contribuintes ativos do Comércio Varejista com Emissor de Cupom Fiscal,  Rio Grande do Norte, 2000-2006 

(em valores nominais de R$ 1,00) 
 

 
ATIVIDADES DE COMÉRCIO VAREJISTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Veículos Automotores       
3.762.250  

       
4.364.604  

         
4.867.124  

         
4.930.914  

         
5.835.267  

        
6.733.993  

        
6.007.547  

Peças e Acessórios para Veículos Automotores       
3.665.993  

       
3.892.770  

         
4.523.940  

         
4.937.311  

         
6.105.048  

        
8.643.042  

        
8.251.485  

Manutenção e Reparação de Motocicletas, peças e 
acessórios 

         
484.457  

          
436.712  

            
585.882  

            
653.037  

            
930.584  

        
1.062.160  

        
1.166.295  

Hipermercados, Supermercados, Mercearias e 
Magazines   

    
31.454.656 

     
35.271.943 

       
38.746.881  

       
40.555.726  

       
50.943.372  

      
70.863.303  

      
80.384.634  

Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo       
1.229.742  

       
1.412.105  

         
1.638.611  

         
2.077.958  

         
2.271.194  

        
2.782.399  

        
2.974.788  

Material de Construção     
11.005.934 

     
12.223.928 

       
14.492.283  

       
16.715.689  

       
22.417.408  

      
26.405.693  

      
27.421.239  

Equipamentos de Informática e Comunicação; 
Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico 

    
12.379.791 

     
13.573.038 

       
16.977.252  

       
18.830.387  

       
28.278.088  

      
36.211.377  

      
45.121.376  

Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos       
2.082.664  

       
2.477.060  

         
3.387.120  

         
3.829.135  

         
4.680.576  

        
7.389.310  

        
8.433.455  

Produtos Farmacêuticos, Perfumaria Cosmética e 
Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos 

      
2.038.912  

       
2.563.643  

         
3.624.024  

         
4.022.963  

         
4.603.620  

        
6.022.800  

        
7.035.299  

Artigos de Vestuário, Acessórios e Calçados      
13.757.875 

     
15.869.185 

       
19.491.227  

       
22.031.485  

       
27.096.402  

      
38.424.041  

      
47.564.702  

Outros        
4.065.219  

       
4.530.617  

         
5.519.310  

         
5.863.389  

         
6.821.665  

 243.595.570 

        
8.759.751  

        
9.234.751  

TOTAL 
  

85.927.494   96.615.605   113.853.653    124.447.993   159.983.223  213.297.871 
       Fonte: SET - SGIF  
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Num exame mais minucioso, verifica-se que os hipermercados, dentro de seu setor, 

ocupam a primeira posição na receita total do ICMS efetuada pelo Comércio Varejista com  

Emissor de Cupom Fiscal, em toda série estudada, perfazendo em 2006 o montante de 

42.022.661,27 reais de recolhimento efetivo (Anexo B). Entretanto, sua participação na 

arrecadação proporcionada pelo grupo em que está inserido, que no início da série 

correspondia a 65,6%, do ICMS arrecadado, caiu para 52,3% em 2006, o que pode explicar a 

queda também sentida na participação da atividade hipermercado, supermercados, mercearias 

e magazines, de acordo com os dados visualizados na Tabela 8. 

No Rio Grande do Norte, a predominância desse setor revela também o seu grande 

fortalecimento no período, em que grandes redes (mais de 5.000 m2 de área de venda) se 

instalaram em Natal: Carrefour (1997), Makro (1999), Hiper Ponta Negra (2001), Extra e 

Atacadão (2005). Isso pode significar que aumentos na participação desse setor na economia 

são refletidos, nas mesmas proporções, na arrecadação global do ICMS.  

Em outras palavras, o crescimento da atividade de “Hipermercado, Supermercados, 

Mercearias e Magazines”, está calcado no substancial crescimento experimentado na 

arrecadação pelo “Hipermercado”, ou seja, supermercados com mais de cinco mil metros 

quadrados de área de venda, que predominam na arrecadação dessa atividade, embora tenham 

apresentado um crescimento de apenas 103,6% em 2006 quando comparado a 2000, 

influenciados principalmente pelo baixo crescimento apresentado na arrecadação desse 

subsegmento nos anos de  2002 (4%) e 2003 (3%) em relação aos anos imediatamente 

anteriores.  

Em uma análise mais geral, constata-se o uso mais intenso do  Emissor de Cupom 

Fiscal  (ECF) nas grandes redes de hipermercados, supermercados e cadeias de bens de 

consumo duráveis (lojas de departamentos ou magazines), e nas lojas de artigos do vestuário 

(lojas de confecções), acessórios e calçados. Esses dois setores juntos contribuíram 

decisivamente para a receita do ICMS, correspondendo a mais da metade dos recursos 

arrecadados em 2006, seguindo-se das empresas de equipamentos de informática e 

comunicação (R$ 45.121.376,22) e de material de construção (R$ 27.421.238,85).  

Por outro lado, as demais atividades em conjunto (“Veículos Automotores”, “Peças e 

Acessórios para Veículos Automotores”, “Manutenção e Reparação de Motocicletas, Peças e 

Acessórios”, “Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo”, “Artigos Culturais, Recreativos e 

Esportivos”, “Produtos Farmacêuticos, Perfumaria, Cosmético e Artigos Médicos, Ópticos e 

Ortopédicos” e “Outros”) são responsáveis por apenas 17,7% da arrecadação observada em 

2006.  
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Entre as atividades que mais arrecadaram, ressalta-se ainda as lojas de confecções, 

subsegmento da atividade Artigos de Vestuário, Acessórios e Calçados, que com a 

revitalização da cultura algodoeira, vêm passando por uma fase promissora. Capitaneada pela 

atividade têxtil de ampla tradição na economia estadual, expressou um crescimento de mais 

de 200 % entre 2000 (R$ 11.349.662,88) e 2006 (R$ 40.850.404,32), com uma participação 

no ICMS total de 16,8% em 2006. 

Outra atividade que se destacou foi a de equipamento de informática e comunicação, 

que passou de 14,4% em 2000, para 18,5% do total do ICMS arrecadado em 2006, 

representando um ganho substancial de receita tributária para o Estado do Rio Grande do 

Norte.  

De outra sorte, ao analisarmos a evolução estrutural desse mesmo setor na arrecadação 

ano a ano (Tabela 9), observa-se o maior incremento entre todas as atividades, com uma 

participação que em 2000 era de 7,2% passando para 26,3% em 2006. 

O ponto crucial para entender essa evolução do comércio de informática no contexto 

varejista são as transformações que vem ocorrendo nesses ambientes caracterizados por 

constantes mudanças que trazem consigo um imperativo de grande competitividade para essa 

atividade, notadamente nas grandes empresas.  

Cabe salientar que embora o setor “Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos”, 

tenham pouca representatividade na arrecadação total, ao analisarmos a sua evolução no 

decorrer dos anos, observamos uma tendência de crescimento para esse setor no período 

estudado. Verificou-se 6,5% de arrecadação de ICMS em 2000, chegando a 26,1% em 2006 

(Tabela 9). 

 Seguindo a mesma tendência, os Produtos Farmacêuticos, Perfumaria Cosmética e 

Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos elevaram sua participação de 6,8% para 23,5% no 

período de 2000 a 2006.  
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Tabela 8 – Participação na Arrecadação de ICMS do Comércio Varejista dos contribuintes ativos com Emissor de Cupom Fiscal 

 Rio Grande do Norte, 2000-2006 
(em %) 

 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO VAREJISTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Veículos Automotores 4,38 4,52 4,27 3,96 3,65 3,16 2,47 

Peças e Acessórios para Veículos Automotores 4,27 4,03 3,97 3,97 3,82 4,05 3,39 

Manutenção e Reparação de Motocicletas, peças 0,56 0,45 0,51 0,52 0,58 0,50 0,48 e acessórios 

Hipermercados, Supermercados, Mercearias e 
Magazines   36,61 36,51 34,03 32,59 31,84 33,22 33,00 

Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 1,43 1,46 1,44 1,67 1,42 1,30 1,22 

Material de Construção 12,81 12,65 12,73 13,43 14,01 12,38 11,26 

Equipamentos de Informática e Comunicação; 14,41 14,05 14,91 15,13 17,68 16,98 18,52 Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico 

Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos 2,42 2,56 2,97 3,08 2,93 3,46 3,46 

Produtos Farmacêuticos, Perfumaria, Cosmético 2,37 2,65 3,18 3,23 2,88 2,82 2,89 e Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos 

Artigos de Vestuário, Acessórios e Calçados  16,01 16,43 17,12 17,70 16,94 18,01 19,53 

Outros  4,73 4,69 4,85 4,71 4,26 4,11 3,79 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: SET - SGIF        
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Tabela 9 – Evolução da estrutura de arrecadação do ICMS no Comércio Varejista dos contribuintes ativos com Emissor de Cupom Fiscal  
 Rio Grande do Norte, 2000-2006 

(em %) 
 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO 
VAREJISTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Veículos Automotores 10,31 11,96 13,33 13,51 15,99 18,45 16,46 100 

Peças e Acessórios para Veículos 
Automotores 9,16 9,73 11,30 12,34 15,26 21,60 20,62 100 

Manutenção e Reparação de Motocicletas, 
peças e acessórios 9,11 8,21 11,01 12,28 17,50 19,97 21,93 100 

Hipermercados, Supermercados, Mercearias 
e Magazines   9,03 10,13 11,13 11,65 14,63 20,35 23,08 100 

Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 8,55 9,82 11,39 14,44 15,79 19,34 20,68 100 

Material de Construção 8,42 9,35 11,09 12,79 17,15 20,21 20,98 100 

Equipamentos de Informática e 
Comunicação; Equipamentos e Artigos de 
Uso Doméstico 

7,22 7,92 9,91 10,99 16,50 21,13 26,33 100 

Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos 6,45 7,67 10,49 11,86 14,50 22,89 26,13 100 

Produtos Farmacêuticos, Perfumaria 
Cosmética e Artigos Médicos, Ópticos e 
Ortopédicos 

6,82 8,57 12,12 13,45 15,39 20,14 23,52 100 

Artigos de Vestuário, Acessórios e 
Calçados  7,47 8,61 10,58 11,96 14,71 20,86 25,82 100 

Outros  9,08 10,11 12,32 13,09 15,23 19,56 20,62 100 

Fonte: SET-  SGIF         
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A Tabela 10 mostra a variação anual da arrecadação do ICMS entre os contribuintes 

ativos, considerando-se o ano de 2000 como ano base. Os dados revelam que apenas três 

grupos de atividades apresentaram crescimento negativo: Manutenção e Reparação de 

Motocicletas em 2001, e Veículos Automotores e Peças e Acessórios para Veículos ambos em 

2006, o que pode explicar à perda de recolhimento do imposto desses setores já evidenciada 

anteriormente. Todos os demais segmentos tiveram uma variação positiva na série histórica 

estudada, com destaque para o comércio de Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos que 

apresentaram um crescimento de mais de 300% em relação a 2000, embora representem 

apenas 3,5% da arrecadação do ICMS em 2006. Em seguida temos as atividades 

Equipamentos de Informática e Comunicação, Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico 

(264,5%), Artigos de Vestuário, Acessórios e Calçados (245,7%) e Produtos Farmacêuticos, 

Perfumaria Cosmética e Artigos Médicos (245,1%). 

Cumpre ressaltar que o segmento que parece promissor entre os principais usuários do 

ECF é o comércio de artigos de informática e comunicação, que embora apresente, nos 

primeiros anos, um crescimento pouco expressivo, a partir de 2004 obteve um maior 

destaque, que também pode ser justificado pela obrigatoriedade do uso do TEF nesse período, 

corroborando com o crescimento já visualizado anteriormente. Ademais, esse pequeno 

crescimento, no início dos anos 2000, pode ser fruto da profunda reestruturação sofrida por 

esse setor, com o fim da reserva de mercado no Governo Collor: assistiu-se ao 

desaparecimento, associações, e diversas fusões com empresas estrangeiras (IBM/Itautec, 

Sid/AT&T, etc.) impulsionadas pela mudança na legislação, além da entrada no mercado de 

alguns principais fabricantes mundiais dos produtos de informática. 

Ainda em relação ao Comércio Varejista de Equipamentos de Informática, outro 

aspecto que deve ser realçado é o impacto do uso do ECF e do TEF na indústria fornecedora 

de hardware e software dos próprios equipamentos de automação, que pode ter contribuído 

para o crescimento apresentado pelo setor ao longo dos anos, chegando a 25% em 2006, 

quando comparado ao ano imediatamente anterior (Tabela 11). Ainda que não tenhamos 

informações a nível de Estado, sabe-se que diversos produtores de equipamentos de 

automação comercial encontram-se instaladas no país e no Rio Grande do Norte, sobressaindo 

a IBM/Itautec, Dataregis e Unisys, que juntas representam mais de 90% do mercado de 

soluções, movimentando mais de US$ 300 milhões em 2000 (EANBRASIL, 2002).  

Além disso, outras empresas atraídas pelo crescimento do mercado, diversificaram-se 

para atuar também nesse segmento. Como é o caso da  Procomp, grande ofertante de sistema 

de automação bancária e de outros equipamentos similares no estado, que já está oferecendo 
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soluções para Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) com terminais point of sale (Pos) em 

parceria com a canadense Verifone. 

Outro dado fundamental que chama atenção na Tabela 11 é o crescimento mais 

elevado apresentado pelas atividades na arrecadação no ano de 2004, com atividades como a 

Manutenção e Reparação de Motocicletas, Peças e Acessórios, Equipamentos de Informática 

e Comunicação e Material de construção, apresentando um crescimento de 43%, 50% e 34%, 

respectivamente. Apenas em relação aos segmentos Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo e 

Produtos Farmacêuticos, Perfumaria Cosmética e Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos, 

observou-se um pequeno crescimento de 9% e 14% nesse mesmo ano, respectivamente. 

Entre os grupos de contribuintes do ICMS em 2005, a atividade Artigos Culturais, 

Recreativos e Esportivos foi a de maior peso na arrecadação com 58%, seguido da atividade 

Peças e Acessórios para Veículos Automotores (42%) e Artigos de Vestuário, Acessórios e 

Calçados (42%). Deve-se salientar que o ganho do segmento Peças e Acessórios para 

Veículos Automotores estão calcados fundamentalmente na inclusão do segmento autopeças 

(peças, componentes e acessórios para autopropulsados) no regime de substituição tributária, 

conforme Protocolo ICMS 36, de 29/09/2004 e Decreto nº 18.016, de 17/12/2004 

(RICMS/RN).    

Importa agora mensurar o impacto efetivo do uso do Emissor de Cupom Fiscal  na 

arrecadação total do ICMS no período estudado, no Rio Grande do Norte.  A Tabela 12, para 

o período 2000-2006, apresenta os valores da arrecadação do ICMS e das vendas no 

Comércio Varejista, para os contribuintes que utilizam o Emissor de Cupom Fiscal, bem 

como o valor da arrecadação do ICMS para os Demais Setores Econômicos – Comércio 

Atacadista, Indústria, Comunicações, Energia Elétrica e Outros – com exceção apenas dos 

valores correspondentes ao Comércio Varejista. Infelizmente, para melhor efetividade de 

comparação e análise, não foi possível obter as informações relativas ao valor de vendas para 

os Demais Setores Econômicos, em razão da precariedade da base de dados da Secretaria 

Estadual de Tributação do Rio Grande do Norte. 
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Tabela 10 - Índice de Arrecadação de ICMS do Comércio Varejista dos contribuintes ativos com Emissor de Cupom Fiscal 
Rio Grande do Norte, 2000-2006 

Ano Base: 2000 = 100 
 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO VAREJISTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Veículos Automotores 100,00 116,01 129,38 131,06 155,10 178,99 159,68 

Peças e Acessórios para Veículos Automotores 100,00 106,19 123,40 134,68 166,53 235,76 225,08 

Manuntenção e Reparação de Motocicletas, peças e 100,00 90,14 120,96 134,80 192,09 219,25 240,74 acessórios 
Hipermercados, Supermercados, Mercearias e 
Magazines   100,00 112,14 123,18 128,93 161,96 225,29 255,56 

Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 100,00 114,83 133,25 168,98 184,69 226,26 241,90 

Material de Construção 100,00 111,07 131,68 151,88 203,68 239,92 249,15 

Equipamentos de Informática e Comunicação; 100,00 109,64 137,14 152,11 228,42 292,50 364,48 Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico 

Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos 100,00 118,94 162,63 183,86 224,74 354,80 404,94 

Produtos Farmacêuticos, Perfumaria Cosmética e 100,00 125,74 177,74 197,31 225,79 295,39 345,05 Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos 

Artigos de Vestuário, Acessórios e Calçados  100,00 115,35 141,67 160,14 196,95 279,29 345,73 

Outros  100,00 111,45 135,77 144,23 167,81 215,48 227,16 

Fonte: SET- SGIF        
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Tabela 11 - Variação Anual de arrecadação de ICMS no Comércio Varejista dos contribuintes ativos com Emissor de Cupom Fiscal 
Rio Grande do Norte, 2000-2006 

(em %) 
 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO VAREJISTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Veículos Automotores -  16,01 11,51 1,31 18,34 15,40 (0,01) 

Peças e Acessórios para Veículos Automotores  - 6,19 16,21 9,14 23,65 41,57 (0,05) 

Manuntenção e Reparação de Motocicletas, peças e 
acessórios  - (0,10) 34,16 11,46 42,50 14,14 9,80 

Hipermercados, Supermercados, Mercearias e 
Magazines    - 12,14 9,85 4,67 25,61 39,10 13,44 

Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo -  14,83 16,04 26,81 9,30 22,51 6,91 

Material de Construção -  11,07 18,56 15,34 34,11 17,79 3,85 

Equipamentos de Informática e Comunicação; 
Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico -  9,64 25,08 10,92 50,17 28,05 24,61 

Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos -  18,94 36,74 13,05 22,24 57,87 14,13 

Produtos Farmacêuticos, Perfumaria Cosmética e 
Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos -  25,74 41,36 11,01 14,43 30,83 16,83 

Artigos de Vestuário, Acessórios e Calçados  -  15,35 22,82 13,03 22,99 41,80 23,79 

Outros  -  11,45 21,82 6,23 16,34 28,41 5,42 

Fonte: SET- SGIF        
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Destaque-se, por pertinente, que os contribuintes do ICMS nos demais Setores 

Econômicos exceto Comércio Varejista, não são usuários do Emissor de Cupom Fiscal, a não 

ser em medida desprezível, constituindo-se majoritariamente em contribuintes que não 

utilizam equipamentos de automação comercial, continuando a utilizar as formas clássicas de 

escrituração fiscal, mediante o uso de talonários de notas fiscais e fatura. Dessa forma, pode-

se legitimamente entender que os dados disponíveis de arrecadação do ICMS e vendas para os 

Demais Setores Econômicos – Comércio Atacadista, Indústria, Comunicações, Energia 

Elétrica e Outros – na verdade representam informações de contribuintes que não se 

constituem em usuários do Emissor de Cupom Fiscal.  

Para fazer possível uma análise adequada do comportamento da arrecadação do ICMS 

e vendas no período considerado, foi realizada uma transformação das informações 

disponíveis na Tabela 12, calculando-se os números índices correspondentes aos dados 

apresentados. Essas informações são disponíveis na Tabela 13, considerando-se o ano de 2000  

como ano base. 

 
Tabela 12 – Número absoluto de Arrecadação do ICMS e Vendas do Comércio Varejista-Usuários de ECF 
Número absoluto de Arrecadação do ICMS em todos os Setores Econômicos, exceto Comércio Varejista. 

 Rio Grande do Norte, 2000 – 2006  
(Valores em R$ 1.000) 

 

DISCRIMINAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Arrecadação ICMS 
              

Comércio Varejista                   
Usuários de ECF 85.927 96.616 113.854 124.448 159.983 213.298 243.596 

Demais  Setores Econômicos, 
Exceto Comércio Varejista 696.197 779.079 831.517 972.848 1.152.600 1.318.317 1.564.439

Vendas 
              

Comércio Varejista                   
Usuários de ECF  1.807.434 2.047.311 2.452.661 2.650.356 3.558.734 4.629.897 5.503.344

Fonte: SET – SGIF/Tabela elaborada pela autora 
 

 

O exame da Tabela 13, efetivando-se uma comparação dos índices correspondentes à 

arrecadação do ICMS no Comércio Varejista, para contribuintes usuários do Emissor de 

Cupom Fiscal, com os índices relativos à arrecadação do ICMS em todos os Demais Setores 
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Econômicos exceto Comércio Varejista, revela uma profunda disparidade de comportamento. 

Assim, os índices de arrecadação de ICMS para o Comércio Varejista, referentes apenas aos 

contribuintes usuários do Emissor de Cupom Fiscal, apresentam-se consistentemente 

superiores, em todos os anos do período estudado, aos índices de arrecadação do ICMS dos 

demais Setores Econômicos, relativos a contribuintes majoritariamente não usuários do 

Emissor de Cupom Fiscal. Verifica-se, inclusive, que essa disparidade se acentua ao passar 

dos anos, agravando-se especialmente nos três últimos anos em análise – 2004, 2005 e 2006 – 

quando os indicadores de arrecadação do ICMS de contribuintes do Comércio Varejista que 

utilizam o Emissor de Cupom Fiscal são substancialmente superiores àqueles dos 

contribuintes dos Demais Setores Econômicos, não usuários em absoluta maioria do Emissor 

de Cupom Fiscal.  

Basta ver que o hiato entre os dois dados, em cada ano, se alarga. Assim, no ano 2000, 

enquanto o índice de arrecadação do ICMS, para os contribuintes com Emissor de Cupom 

Fiscal do Comércio Varejista, crescia de 100 para 112,44; o índice correspondente de 

arrecadação do ICMS para contribuintes de todos os Demais Setores Econômicos crescia 

apenas para 111,9, com uma diferença de 0,5. No ano seguinte, em 2001, a mesma diferença 

sobe para 13,1. Em 2003, cai a 5,1. Em 2004 chega a 20,6. Em 2005, a 58,9. E finalmente em 

2006 a 58,8.   

Interessante mencionar que essa menor diferença apresentada em 2003, entre os 

contribuintes de todos os Demais Setores Econômicos exceto Comércio Varejista e a  

arrecadação do ICMS do Comércio Varejista para os contribuintes com Emissor de Cupom 

Fiscal, pode ser conseqüência do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/RN), instituído no 

final do ano de 2002 pela Lei Estadual nº 8.288, de 17/09/2002 e pelos Decretos nº  16.348, de 

24/09/2002, 16.439, de  31/10/2002 e 16.517, de 21/112002, respectivamente. Este programa, 

destinado a promover a regularização de débitos fiscais provenientes do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 

proporcionou um substancial aporte de recursos ao erário público estadual em 2003.  

Acentue-se, por oportuno, que o Emissor de Cupom Fiscal começou a ser implantado 

efetivamente no ano 2000, e assim, aproveitando-se das dificuldades naturais de fiscalização 

tributária no Rio Grande do Norte, muitos contribuintes, apesar de obrigados por lei a utilizar 

o Emissor de Cupom Fiscal, de fato não o faziam nos primeiros anos de vigência, somente 

passando à utilização em anos posteriores, com o aperto na fiscalização e com a 

obrigatoriedade do uso do sistema Transferência Eletrônica de Fundos (TEF).  
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Assim, considerando a implantação da Transferência Eletrônica de Fundos a partir de 

2004, data limite para a sua implantação, é possível supor que esse novo equipamento de uso 

obrigatório para quem possui Emissor de Cupom Fiscal, também tem um significativo peso em 

relação à arrecadação do ICMS no estado. 

Por outro lado, é justo destacar, ainda do exame da Tabela 13, a proximidade entre os 

índices de crescimento da arrecadação de ICMS pelos contribuintes usuários do Emissor de 

Cupom Fiscal e os índices das vendas no Comércio Varejista por contribuintes usuários do 

Emissor de Cupom Fiscal. Assim, aqui as diferenças entre os índices são pequenas, ano a ano, 

bem menores do que aquelas anteriormente apontadas: em 2001 igual a 1,3; em 2002 igual a 

3,2; em 2003 igual a 1,8; em 2004 igual a 10,7; em 2005 igual a 7,9; em 2006 igual a 20,9. 

 
 Tabela 13  –  Índices de Arrecadação do ICMS e Vendas no Comércio Varejista – Usuários de ECF  

Índices de Arrecadação do ICMS em todos os Setores Econômicos, exceto Comércio Varejista 
 Rio Grande do Norte, 2000 – 2006  

Ano Base: 2000 = 100 
             

DISCRIMINAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Arrecadação ICMS 
              

Comércio Varejista                   
Usuários de ECF 100 112,44 132,50 144,83 186,18 248,23 283,49 

Demais  Setores Econômicos,       
Exceto Comércio Varejista 100 111,90 119,44 139,74 165,55 189,36 224,71 

Vendas 
              

Comércio Varejista                   
Usuários de ECF  100 113,27 135,70 146,64 196,89 256,16 304,48 

 Fonte:  SET- SGIF/Tabela elaborada pela autora 
 

 

Essa proximidade é confirmada pela análise dos dados da Tabela 14, referentes tais 

dados à variação anual da arrecadação do ICMS e das vendas no Comércio Varejista, para 

contribuintes usuários do Emissor de Cupom Fiscal e para contribuintes dos Demais Setores 

Econômicos exceto do Comércio Varejista; e à variação anual das vendas do Comércio 

Varejista, por contribuintes usuários do Emissor de Cupom Fiscal (ver Gráfico 4).  
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Tabela 14 – Variação Anual de Arrecadação do ICMS e Vendas do Comércio Varejista, Usuários de ECF 
Variação Anual de Arrecadação do ICMS em todos os Setores Econômicos, exceto Comércio Varejista. 

 Rio Grande do Norte, 2000 – 2006 
 (em %) 

 

DISCRIMINAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Arrecadação ICMS               
Comércio Varejista                   
Usuários de ECF - 12,44 17,84 9,31 28,55 34,00 14,20 

Demais  Setores Econômicos,       - 11,90 6,74 17,00 18,47 14,38 18,67 Exceto Comércio Varejista 
              Vendas 

Comércio Varejista                   - 13,27 19,80 8,06 34,27 30,10 18,86 Usuários de ECF  
Fonte:  SET- SGIF/Tabela elaborada pela autora 

 
 
 
 

  
Gráfico 4 – Variação Anual de Arrecadação do ICMS e Vendas do Comércio Varejista – Usuários de ECF 

Variação Anual de Arrecadação do ICMS em todos os Setores Econômicos, exceto Comércio Varejista. 
 Rio Grande do Norte, 2000 – 2006  

 

 

O distanciamento e a proximidade ficam ainda melhor evidenciados quando se 

comparam, com dados da Tabela 15, período 2001 a 2006, de um lado, a variação anual 
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média da arrecadação do ICMS no Comércio Varejista, para contribuintes usuários do 

Emissor de Cupom Fiscal, com a variação anual média da arrecadação do ICMS em todos os 

Demais Setores Econômicos exceto Comércio Varejista; e de outro, a variação anual média da 

arrecadação do ICMS no Comércio Varejista, para contribuintes usuários do Emissor de 

Cupom Fiscal, com a variação anual média das vendas do Comércio Varejista, para 

contribuintes usuários do Emissor de Cupom Fiscal. Assim, a variação anual média da 

arrecadação do ICMS no Comércio Varejista, para contribuintes usuários do Emissor de 

Cupom Fiscal, período 2001 a 2006, foi de 19,4%; enquanto, por sua vez, a variação anual 

média da arrecadação do ICMS para os contribuintes pertencentes aos Demais Setores 

Econômicos exceto Comércio Varejista (em absoluta maioria não usuários do Emissor de 

Cupom Fiscal), para o mesmo período, situou-se em apenas 14%, portanto com uma diferença 

expressiva de 5,4 p.p.  

Por outro lado, a variação anual média da arrecadação do ICMS no Comércio 

Varejista, para contribuintes usuários do Emissor de Cupom Fiscal, período 2001 a 2006, 

ficou conforme se apontou acima em 19,4%; enquanto, em contrapartida, a variação anual das 

vendas no Comércio Varejista, por contribuintes usuários do Emissor de Cupom Fiscal, 

situou-se em 20,7%, portanto uma diferença pequena de apenas 1,3 p.p.  

O mesmo distanciamento e a mesma proximidade nas situações apontadas acima são 

confirmadas quando se analisam os dados das taxas médias geométricas de crescimento 

constantes também da Tabela 15, período 2000 a 2006.  Assim, a taxa média geométrica de 

crescimento da arrecadação do ICMS no Comércio Varejista, para contribuintes usuários do 

Emissor de Cupom Fiscal, foi de 19%; enquanto a taxa média geométrica de crescimento da 

arrecadação do ICMS para contribuintes dos Demais Setores Econômicos exceto Comércio 

Varejista ficou em 14,5%, uma diferença de 4,5%. Por sua vez, a taxa média geométrica de 

crescimento da arrecadação do ICMS no Comércio Varejista, para contribuintes usuários do 

Emissor de Cupom Fiscal situou-se, conforme visto, em 19%; enquanto a taxa média 

geométrica de crescimento das vendas para o mesmo grupo de contribuintes ficou em 20,4%, 

uma ligeira diferença de apenas 1,4 p.p. 

Dessa forma, fazendo-se uma análise ampla dos dados levantados, nota-se um 

descolamento na arrecadação do ICMS, para um mesmo período e na mesma base territorial, 

entre contribuintes do ICMS usuários do Emissor de Cupom Fiscal e contribuintes em 

absoluta maioria não usuários do Emissor de Cupom Fiscal. Para o primeiro grupo de 

contribuintes verifica-se um acréscimo de arrecadação de ICMS sempre mais vigorosa, 

superior em todo o período estudado ao incremento de arrecadação dos contribuintes do 



83 

segundo grupo. Ao mesmo tempo, há uma concordância expressiva entre aumento de 

arrecadação do ICMS para os usuários de Emissor de Cupom Fiscal e o correspondente 

aumento nas vendas pelo mesmo grupo de contribuintes.  

 
 

Tabela 15 - Arrecadação do ICMS e Vendas do Comércio Varejista – Usuários de ECF 
Variação Anual de Arrecadação do ICMS em todos os Setores Econômicos, exceto Comércio Varejista. 

 Rio Grande do Norte, 2000 – 2006 (Variação Anual Média e Taxa Geométrica de Crescimento) 
                      

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

1. Variação Anual Média da Arrecadação do ICMS no 
Comércio Varejista para os Usuários de ECF,  2001-2006 19,39% 

2. Variação Anual Média de Arrecadação do ICMS em todos 
os Setores Econômicos, exceto Comércio Varejista, 2001-
2006 

14,00% 

3. Variação Anual das Vendas do Comércio Varejista para os 
Usuários de ECF, 2001 -2006 20,69% 

4. Taxa Média Geométrica de Crescimento da Arrecadação 
do ICMS no Comércio Varejista para os Usuários de ECF,  
2001-2006 

18,97% 

5. Taxa Média Geométrica de Crescimento da Arrecadação 
do ICMS em todos os Setores Econômicos, exceto Comércio 
Varejista, 2001-2006 

14,45% 

6. Taxa Média Geométrica de Crescimento  das Vendas do 
Comércio Varejista para os Usuários de ECF, 2001 -2006 20,40% 

 

 

Lamentavelmente, destaque-se novamente aqui, não foi possível fazer a comparação 

entre a evolução da arrecadação do ICMS e a evolução das vendas correspondentes para o 

grupo de contribuintes dos Demais Setores Econômicos exceto Comércio Varejista, o que sem 

dúvida fortaleceria a análise, dada a precariedade da base de dados da Secretaria Estadual de 

Tributação.  

A constatação da análise aponta para o fato de que onde existe a presença do Emissor 

de Cupom Fiscal, como no caso em tela da situação do Comércio Varejista do Rio Grande do 

Norte, período 2000 a 2006, ocorre um incremento relativo superior na arrecadação do ICMS 

proveniente dos contribuintes obrigados ao tributo, enquanto o mesmo não se verifica com 
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relação a grupos de contribuintes igualmente obrigados ao tributo, mas pertencentes a outros 

setores de atividade econômica, não usuários do Emissor de Cupom Fiscal.  

Portanto, é indiscutível a observação de que o Emissor de Cupom Fiscal oferece uma 

contribuição importante para o incremento da arrecadação de ICMS, devendo de fato a 

ampliação de sua utilização ser considerada, pelas autoridades tributárias, como um recurso 

válido para o fortalecimento da arrecadação desse tributo e conseqüente redução de sonegação 

fiscal.  

Finalmente é importante observar que embora os dados apresentados - valores de 

arrecadação de ICMS e valores de vendas - tenham sido disponibilizados em termos nominais 

e não constantes, isso todavia não invalida a análise, em face da baixa incidência de inflação 

no período, incapaz de alterar por si só a significância dos valores em consideração. De igual 

sorte, para o Estado do Rio Grande do Norte, o período analisado foi época de relativa 

estabilidade econômica, com incremento do produto interno, que se manteve acima da média 

de crescimento verificada para a região nordeste e para o país, beneficiando dessa forma a 

todos os setores de atividade, permitindo assim sem grandes problemas as comparações inter-

setoriais. 
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5 CONCLUSÂO E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo, tem-se por objetivo apresentar uma síntese das principais conclusões 

do presente estudo, bem como recomendações para futuras pesquisas sobre o tema. 

Este trabalho procurou mensurar o efeito do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) na 

arrecadação do Estado do Rio Grande do Norte entre os anos de 2000 e 2006. Este 

instrumento torna-se mais relevante no panorama atual em que a globalização da economia, a 

evolução tecnológica, a necessidade de segurança nas informações, a competitividade entre as 

empresas, o crescente uso da informatização e da automação comercial na área de 

processamento de dados e da tecnologia da informação, apontam para uma tendência do 

mercado que, obviamente, a legislação tributária, procurou acompanhar.  

Os principais resultados mostrados nesse estudo são tabelas que descrevem no período 

de 2000 a 2006, a evolução da arrecadação do ICMS nos cenários caracterizados tanto pelos 

usuários do Emissor de Cupom Fiscal, como pelos não usuários do equipamento. Sob esse 

prisma, trabalhou-se com todas as atividades do Comércio Varejista, salvo o grupo 

Combustível. O que se viu foi à tendência marcante de elevação da participação da atividade 

Comércio Varejista com ECF tanto na arrecadação do ICMS, quanto no número de usuários 

do processo de automação comercial. 

Uma vez caracterizado o Comércio Varejista, iniciamos a análise da arrecadação do 

ICMS no estado em relação aos contribuintes do varejo não usuários do Emissor de Cupom 

Fiscal. Verifica-se que além de apresentar um baixo volume de arrecadação, esses 

contribuintes envolvem uma maior concentração de pequenas empresas que apresentam, 

segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), um 

alto índice de mortalidade.  

Ficou claro ao comparamos a arrecadação do ICMS entre os contribuintes que 

implantaram o Emissor de Cupom Fiscal e os que não implantaram o equipamento, que 

embora em ambos os casos tenhamos uma trajetória ascendente, a adoção do sistema de 

automação pelos contribuintes tem importantes conseqüências sobre a receita tributária 

estadual: em primeiro lugar, o maior volume de recursos arrecadados por apenas 3.720 

usuários ativos do Emissor de Cupom Fiscal no Comércio Varejista, chegando em 2006 com 

um montante de 244 milhões de reais, frente a receita efetiva apresentada no mesmo ano pelos 

não usuários de apenas 36 milhões de reais e que compreendem mais de 40 (quarenta) mil 

contribuintes. Mesmo se a significância dos dados for relativizada pelo porte dos 

estabelecimentos contribuintes, ainda assim, a disparidade no número de contribuintes sugere 
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uma análise mais acurada da situação por parte das autoridades tributárias por apresentar 

indícios de sonegação e que servirão de referência aos gestores públicos daqui para frente 

exigindo-lhes uma nova postura no controle e fiscalização das empresas do Comércio 

Varejista.  

Assinale-se ainda, a capacidade de investimento de alguns setores (grandes empresas) 

que constituiu fator decisivo para o aumento do ICMS arrecadado.  

Assim, merece destaque, dentre as atividades que usavam o Emissor de Cupom Fiscal 

no período analisado, o Comércio Varejista de Alimentos (Hipermercado, Supermercado) que 

assistiu a um crescimento no período superior ao esperado, chegando em 2006 com 33% do 

ICMS arrecadado, justificando a sua grande participação na receita do Estado. Este índice 

confirma os dados apresentados em pesquisa nacional pela Associação Brasileira de 

Supermercados (ABRAS), que no setor supermercadista 97% dos estabelecimentos são 

automatizados (LUKIANOCENKO, 2006, p. 48). 

Registra-se também a grande concentração existente entre os usuários do Emissor de 

Cupom Fiscal, em que apenas quatro grupos de atividades (“Hipermercados, Supermercados, 

Mercearias e Magazines”, “Artigos do Vestuário, Acessórios e Calçados”, “Equipamentos de 

Informática e Comunicação, Equipamentos e Artigos de Uso Doméstico” e “Material de 

Construção”) são responsáveis por mais de 80% da arrecadação total do Comércio Varejista 

com Emissor de Cupom Fiscal no estado. 

Paralelamente, ao compararmos os valores da arrecadação do ICMS e das vendas no 

Comércio Varejista, para os contribuintes que utilizam o Emissor de Cupom Fiscal e a 

arrecadação proporcionada pelos contribuintes do ICMS nos demais Setores Econômicos 

exceto Comércio Varejista (Comércio Atacadista, Indústria, Comunicações, Energia Elétrica e 

Outros), as variações anuais e os índices de arrecadação e vendas calculados para o período 

2001 a 2006, evidenciaram que os resultados apresentados pelos contribuintes do Comércio 

Varejista usuários do Emissor de Cupom Fiscal são substancialmente superiores àqueles dos 

contribuintes dos Demais Setores Econômicos, não usuários em absoluta maioria do Emissor 

de Cupom Fiscal.  

Ademais, constatou-se que essa diferença se acentua ao passar dos anos, especialmente 

nos três últimos anos em análise – 2004, 2005 e 2006 – quando os indicadores de arrecadação 

do ICMS de contribuintes do Comércio Varejista que utilizam o Emissor de Cupom Fiscal são 

substancialmente superiores àqueles dos contribuintes dos Demais Setores Econômicos, não 

usuários em absoluta maioria do Emissor de Cupom Fiscal.  
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Por último, o impacto da implantação do equipamento Transferência Eletrônica de 

Fundos (TEF), mais um novo equipamento de automação a serviço do fisco. O 

acompanhamento da evolução da arrecadação tributária do Comércio Varejista com Emissor 

de Cupom Fiscal mostrou um  significativo aumento desse setor nos anos 2004 e 2005, o que 

permitiu concluir que o equipamento TEF, obrigatório para quem possui ECF e faz uso de 

cartões magnéticos (de crédito ou de débito), tenha proporcionado um melhora substancial na 

arrecadação do Estado. Assim, os resultados apresentados neste trabalho sublinham a eficácia 

no aumento da arrecadação proporcionadas pelo Emissor de Cupom Fiscal e pela solução 

Transferência Eletrônica de Fundos, com montantes que não deixam espaço para dúvidas em 

relação ao seu desempenho. 

Apesar dessas constatações, verificamos no desenvolver do presente trabalho, que o 

nível de automação e adesão à legislação fiscal do Emissor de Cupom Fiscal e da 

Transferência Eletrônica de Fundos pelas empresas ainda é muito baixo, principalmente 

quando se trata de pequenos empresários que representam segundo dados do SEBRAE, mais 

de 90% dos estabelecimentos comerciais varejistas desse estado. Essa situação é resultado de 

uma série de fatores: a falta de cultura de uso de recursos de informática, a falta de incentivo 

fiscal para a compra do equipamento, a ausência de uma linha de crédito. São conhecidas 

algumas experiências em outros países, como o México, onde o próprio governo adquiriu as 

máquinas fiscais, repassando-as aos estabelecimentos comerciais (EANBRASIL, 2002).  

No Brasil, frente às peculiaridades do sistema tributário, em que cada unidade da 

federação pode legislar sobre seus tributos, os governos estaduais vêm aplicando alguns 

incentivos ao comércio para a implantação dos instrumentos de automação, especialmente o 

desconto de investimentos, ou de parte destes, no pagamento do ICMS pelo estabelecimento. 

O incentivo que o governo do Rio Grande do Norte vinha aplicando até 31 de dezembro de 

2006 para a implantação desses instrumentos, resumia-se a utilização como crédito de parte 

do valor do equipamento adquirido, correspondendo a R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo 

Emissor de Cupom Fiscal e R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela Transferência Eletrônica de 

Fundos, divididos em doze parcelas mensais e limitado a cinco equipamentos por contribuinte 

(Decreto nº 18.822, de 30/12/2005). 

É importante enfatizar que embora o custo da automação apresente grande dispersão 

de acordo com o projeto de solução adotado, o setor de equipamentos trabalha com o custo 

médio entre as principais empresas fornecedoras do estado (Bematech e Corisco) por ECF-

PDV de US$ 5 (cinco) mil dólares, considerando-se um estabelecimento com 20 pontos, 
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sendo 70% referente a hardware e 30% a software. Em instalações mais simples, contudo, 

este valor pode chegar a US$ 3 (três) mil. O fato é que a implantação desses instrumentos e de 

outros processos de automação são ainda inacessíveis financeiramente, principalmente para as 

pequenas empresas.  

Outro motivo que contribui para que o uso do equipamento não esteja disseminado no 

segmento varejista, principalmente nas pequenas empresas é a falta de sua adequação a este 

ambiente, no qual é implementada com o único fim de atender a legislação fiscal, sem que se 

considerem suas especificidades de gestão. O maior desafio hoje é encontrar a solução 

adequada ao negócio desses pequenos empresários, pois a falta de conhecimento em 

tecnologia, a ansiedade em automatizar o estabelecimento e a falta de critérios na escolha, 

leva o comerciante a adquirir soluções que serão motivos de frustração futuramente. Não é 

difícil encontrar varejistas que passaram por esta dolorosa experiência. 

Em suma esse estudo destacou as seguintes características do programas de automação 

Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e outras gerais, mas que não deixam de repercutir no uso 

desses programas: 

 

1) baixa adesão ao programa pelos contribuintes e concentração entre os usuários do 

Emissor de Cupom Fiscal em algumas poucas atividades, torna proeminente e faz acreditar 

que a maioria das empresas não leva em consideração as informações gerenciais e estratégicas 

que esses instrumentos podem produzir para a melhoria da gestão de seus negócios.  

Na visão da própria Secretaria da Tributação do Rio Grande do Norte (SET), o 

programa de Automação Comercial, iniciado com a implantação do Emissor de Cupom Fiscal 

(ECF) e atualmente com a obrigatoriedade do uso do sistema Transferência Eletrônica de 

Fundos (TEF), é uma dessas iniciativas que vem contribuindo para a ampliação das receitas 

próprias dos Estados, além da melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão-contribuinte 

e maior incremento na economia do Estado.  

A par disso, a Secretaria da Tributação tem buscado desenvolver um trabalho de 

conscientização da importância da automação para os estabelecimentos comerciais, não 

apenas para cumprir com a obrigação perante o fisco, mas como forma de otimizar a gestão 

dos negócios, integrando as funções desempenhadas em uma empresa, trazendo 

racionalização de tarefas, confiabilidade e organização. A intenção é que a implantação dos 

instrumentos de automação se estenda a um maior número de contribuintes e 

conseqüentemente se arrecade mais pela ampliação da base de arrecadação.  
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Contudo, não basta realizar tais ações, temos também que criar consciência da 

relevância de uma boa relação entre o fisco com os contribuintes. A capacitação dos auditores 

fiscais, a agilização no atendimento ao contribuinte, a compra de máquinas e equipamentos 

para a informatização dos serviços, são atitudes importantes que deixam claro aos diversos 

segmentos da sociedade que o esforço de melhoria também parte desses agentes, valorizando 

sobremaneira a administração pública.  

Por outro lado, o despertar de uma nova consciência junto aos contribuintes a respeito 

do conceito de cidadania, da necessidade do imposto e de sua relação com o bem estar social 

deve personificar os objetivos mais ambiciosos de quem procura uma bem sucedida gestão 

pública. Assim, orientar o contribuinte com presteza e clareza, estimular a ampliação da 

observância voluntária da legislação fiscal como no caso dos processos de automação, 

propondo aperfeiçoamentos tendentes a simplificar obrigações tributárias e a facilitar seu 

cumprimento, pode fazer grande diferença. Bordin e Lagemann (1996, p. 159) ao abordarem a 

correlação entre a política e a administração tributárias, enfatizam que o aperfeiçoamento e a 

simplificação da administração tributária “tendem a tornar a política tributária mais eficaz”. 

De igual modo, “a condução de uma política tributária calcada em uma estrutura fiscal 

simplificada tende a facilitar a administração dos tributos”. 

Uma das mudanças que foram bem recebidas pelos contribuintes foi a criação dos  

centros de atendimento aos contribuintes (Centrais dos Cidadãos), em Natal (Alecrim, Cidade 

Alta, Praia Shopping, Via Direta e Zona Norte) e em várias cidades do interior (Assu, Caicó, 

Currais Novos, João Câmara, Mossoró e Parnamirim), descentralizando o sistema de 

arrecadação. Por vezes a falta de pagamento não é a evasão fiscal, mas a falta de informação e 

a dificuldade para realizar o pagamento. Abrir canais para eliminar ou reduzir esses 

obstáculos produz um satisfatório retorno no incremento da arrecadação. 

Constituir tais relações pode consumir algum tempo, mas pode revelar-se 

extremamente válido, pois a falta de cooperação desses atores, pode estar diretamente 

relacionada à extensão e ao volume atingido pela adesão a programas como o Emissor de 

Cupom Fiscal e ao crescimento da sonegação fiscal, acarretando prejuízos significativos para 

a administração pública, que se vê privada de recursos que poderiam ser aplicados nas 

atividades do Estado. 

 

2) Sonegação, que representa induvidosamente eixo de interesse, na medida, em que por 

intermédio dessa conduta, verifica-se a maior parte de ilícitos que repercutem na arrecadação 

dos tributos.  
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Dada a sua relevância  para a administração do imposto, o cupom fiscal  obrigatório 

para o contribuinte sempre que promover saída de mercadorias, bens e serviços, deve 

documentar a operação, acompanhar o trânsito da mercadorias e observar as minúcias 

normativas pertinentes a forma e conteúdo do mesmo. Como o ECF, que emite o cupom 

fiscal, mantêm os registros das operações comerciais invioláveis, sem qualquer possibilidade 

para a fraude fiscal, a única maneira que se tem de burlar o fisco é não fazer uso desse 

equipamento, seja não adquirindo o Emissor de Cupom Fiscal ou adquirindo sem 

efetivamente usá-lo ou mesmo subutilizá-lo. 

 

3) Maior participação na arrecadação do ICMS no Estado do Rio Grande do Norte do 

Comércio Varejista com Emissor de Cupom Fiscal na série histórica estudada.  

Com critérios comparativos, calculou-se o avanço da arrecadação tributária do 

Comércio Varejista Total de 13,1% em 2001, para 180,4%, em 2006, num crescimento 

movido principalmente pelo incremento ocorrido no Comércio Varejista com Emissor de 

Cupom Fiscal que cresceu 183,5% em relação a 2000.  

Conforme demonstram os resultados, o incremento ocorrido no Comércio Varejista 

com o equipamento supera os ganhos na arrecadação do ICMS incluindo todos os Setores 

Econômicos, exceto o Comércio Varejista. Deve ser observado que o maior crescimento nas 

vendas totais dos contribuintes com Emissor de Cupom Fiscal quando contrastadas com o 

incremento ocorrido na arrecadação do Comércio Varejista entre os usuários do sistema no 

inicio da série, pode ser atribuído a expansão das vendas com cartões de crédito na economia 

potiguar, e que podiam ser faturadas a margem  das transações mercantis realizadas pelo ECF. 

Isto fica mais visível em duas ocasiões – nos anos de 2004 e 2005 – em que houve mudanças 

rápidas no crescimento do varejo entre os usuários do sistema para patamares mais altos, o 

que pode ser resultado da implementação nas empresas do novo instrumento Transferência 

Eletrônica de Fundos (TEF), equipamento obrigatório para quem possui ECF e faz uso de 

cartões magnéticos (de crédito ou de débito) e cuja data limite para a sua implantação foi em 

31 de dezembro de 2004.  

Para ilustrar essa situação, em recente relatório sobre as contas do governo brasileiro, 

o Tribunal de Contas da União (TCU)  assinalou uma elevação da arrecadação estadual nos 

últimos anos muito acima do crescimento experimentado pela economia. Os tributos 

estaduais, que representam 26,3% da carga tributária nacional, passaram de R$ 189 bilhões, 

em 2005, para R$ 211 bilhões no ano seguinte. 
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O relatório do TCU aponta três fatores para o crescimento da arrecadação nos Estados 

em 2006: aquecimento do mercado interno, aumento dos combustíveis e o efeito da alta dos 

preços administrados sobre os serviços públicos. "Apesar do enfraquecimento das 

exportações, a arrecadação de ICMS, principal tributo estadual, cresceu menos na Indústria do 

que em Serviços e no Comércio Varejista", afirma o texto. O desempenho global do ICMS no 

país cresceu 8,85% (5,7% real) no ano passado, conclui o tribunal. (www.tcu.org.br) 

Diante desses números, o sentimento experimentado pelo contribuinte é de que paga 

muito imposto e pouco recebe em retorno, resultando que os contribuintes não visualizam os 

benefícios advindos com programas como o Emissor de Cupom Fiscal e do recente 

Transferência Eletrônica de Fundos, acreditando ser apenas mais uma forma do governo 

aumentar suas receitas e em decorrência vão fazer de tudo para não cumprirem a obrigação 

imposta pelo fisco. E como o contribuinte é o agente principal no processo de arrecadação das 

obrigações principal e acessórias, e dado que não é possível baixar a carga tributária no curto 

prazo, tem-se o aumento do grau de insatisfação desses usuários e em decorrência das 

múltiplas possibilidades de sonegação que perduram. 

 Dentro de todas essas constatações, este estudo tentou incorporar as características do 

uso do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e da Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) na 

arrecadação do ICMS no Estado do Rio Grande do Norte. 

 Nesse contexto, é possível concluir que o processo de automação representa um 

avanço nas finanças públicas estaduais em termos de receita, mas não na proporção que 

poderia alcançar, sobretudo em face do pequeno número de usuários do sistema. Do ponto de 

vista institucional, ou seja, no que se refere à administração tributaria, observa-se que 

prevalece no Estado o modelo tradicional de administração fiscal, cuja fiscalização é feita 

ainda com base na seleção aleatória dos contribuintes ou em denuncias, devido basicamente 

ao reduzido número de auditores fiscais ativos existentes no quadro funcional da Secretaria da 

Tributação e no setor diretamente responsável pelo uso dos equipamentos a Subcoordenadoria 

de Fiscalização de Equipamentos de Automação Comercial (SUFAC). 

Em resumo, além das várias recomendações já sugeridas ao longo do texto, entende-se 

fundamental levantamento de dados estatísticos de maior amplitude, pois vários fatores 

podem estar em jogo com efeitos positivos e negativos em relação ao uso dos processos de 

automação Emissor de Cupom Fiscal e Transferência Eletrônica de Fundos, e a convergência 

dos índices apresentados indicam a necessidade de se aprofundar a análise. Por exemplo: os 

resultados da Tabela 6, mostram um nível baixo de participação de todos os segmentos na 

arrecadação do ICMS, mas não permite respostas definitivas, e sim algumas conjecturas, 

http://www.tcu.org.br/
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quanto ao não comprometimento dos contribuintes ao instrumento. Uma pesquisa mais 

meticulosa junto aos mesmos, poderia fornecer importantes subsídios a essa questão.  

Ademais, conforme já exposto, a literatura sobre o equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal é bastante escassa, restringindo-se a alguns estudos realizados em pesquisas nacionais 

pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e pela Associação Brasileira de 

Automação Comercial (EANBRASIL), o que ressalta a importância desse trabalho pelo 

pioneirismo ao tratar do respectivo tema. 

Cabe sublinhar, por fim, que embora com algumas limitações, a presente pesquisa 

forneceu subsídios para responder o seu principal objetivo, que se traduz nos ganhos 

potenciais à receita do estado proporcionados pela implantação do Emissor de Cupom Fiscal e 

do recente Transferência Eletrônica de Fundos. E ainda como observamos, a detecção da 

sonegação desempenha também um papel importante nesse processo, porém por envolver 

comportamentos bastante complexo, motivado por uma série de fatores quase sempre de 

caráter subjetivo, torna-se mais difícil a sua avaliação e mensuração. 

Este trabalho se define, portanto, como estímulo a outras áreas da academia, cujo tema 

tem sido pouco explorado. Esperamos que novas pesquisas possam aproveitar o conteúdo aqui 

descrito como ponto de partida para novas e interessantes descobertas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

REFERÊNCIAS 
 
 

ABRUCIO, F. L. Os avanços e os dilemas do modelo pós-burocratico: a reforma da 
administração pública à luz da experiência internacional recente. Reforma do Estado e 
Administração Pública Gerencial (Coletânea). Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio 
Vargas, 1998. 
 
 
AFONSO, J. R. et al. A tributação brasileira e o novo ambiente econômico: a reforma 
tributária inevitável e urgente. Revista do BNDES, v.7, n.13, p. 137-170, jun., 2000. 
 
 
AFONSO, J. R.; MEIRELES, B. Carga tributária global no Brasil, 2000/2005: cálculos 
revisitados. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Núcleo de Estudos 
de Políticas públicas (NEPP), mar., 2006. (Caderno, n. 61). 
 
 
ALMEIDA, A. M. L. et al. ICMS: princípios e opiniões. Site Institucional do Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário, 2000. Disponível: <http://www.ipbt.com.br>. Acesso 
em 20 de junho de 2006. 
 
 
AMARO, L. Direito tributário brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 
 
ANDRADE FILHO, E. O. Direito penal tributário. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL (EANBRASIL). 
Biblioteca virtual. Disponível em: <http://www.eanbrasil.org.br>. Acesso em 25 de janeiro de 
2007. 
 
 
BRAGA, M. J. Reforma fiscal e desenvolvimento das cadeias agroindustriais brasileiras. 
Tese (doutorado) – Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, 1999. 
  
 
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 18. ed. São 
Paulo: Saraiva,1998. (Coleção Saraiva de Legislação). 
 
 
 _____. Projeto de Lei Complementar ICMS: Minuta Consolidada. Revisão até 02.09.2004. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos>. Acesso em 2006. 
 
 
_____. Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
Comentada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
 

http://www/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos


94 

BIASOTO JR., G. A questão fiscal no contexto da crise do pacto desenvolvimentista. Tese 
(Doutorado em Economia). Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, 
1995. 
 
 
BORDIN, L. C. V.; LAGEMANN, E. Administração tributária: aspectos e modelos de 
organização – os contextos brasileiro e internacional. Revista Análise, Porto Alegre, PUC, v. 
7, n. 1, 1996, p. 113-162. 
 
 
CABRAL, A. S.; YONEYAMA, T. Economia digital: uma perspectiva estratégica para  
negócios. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Manual de direito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 
2003.  
 
 
CORRÊA, A. Dos crimes contra a ordem tributária: comentários à Lei nº 8.137/90. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1996. 
 
 
COSSIO, F. A. B. Comportamento fiscal dos governos estaduais brasileiros: determinantes 
políticos e efeitos sobre o bem-estar dos seus estados. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2000. Monografia agraciada com menção honrosa no V Prêmio de Monografia. 
Tesouro Nacional, Tópicos Especiais de Finanças Públicas. Disponível em: 
<htpp://www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em 2006. 
 
 
DAIN, S. A economia política da reforma tributária de 2003. Revista Econômica. Rio de 
janeiro, v. 7, n. 2, p. 293-318, dez. 2005. 
 
 
FABRETTI, L.C. Código tributário nacional comentado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
FERNANDES, E. C. Sistema tributário do Mercosul: o processo de harmonização das 
legislações tributárias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 
 
 
GASPAR, W. ICMS comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris Ltda, 1995. 
 
 
GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. D. Finanças públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 
 
 
GIUST, M. P. L. J.; SILVA, V. B. Sumário de direito Tributário. 1 ed. São Paulo: Rideel, 
2003. 
 
 



95 

HUCK, H. M. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento tributário. 
São Paulo: Saraiva, 1997. 
 
 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DO RIO 
GRANDE DO NORTE (IDEMA). Perfil do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, 2004. 
 
 
KHAIR, A. A. Lei de responsabilidade fiscal: guia de orientação para as prefeituras.  
Diponível em: <http://www.bndes.gov.br/conhecimento/livro_lrf/guia>. Acesso em 15 de 
novembro de 2006. 
 
 
LEI Complementar 87, de 13 de setembro de 1996. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. 
 
 
LOVATO, A. A. Crimes tributários: aspectos criminais e processuais. 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003. 
 
 
LUKIANOCENKO, M. Ranking 2006. SUPERHIPER, Rio de Janeiro, ano 32, n. 364, p. 26-
108,  maio 2006. 
 
 
MACHADO, H. B. Curso de direito tributário. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 
2005. 
 
 
MARTINS, I. G. da S. Direito tributário e reforma do sistema. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003 (Pesquisas Tributárias, n. 9). 
 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 
Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE). Convênios ECF. Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/confaz>. Acesso em 18 de novembro de 2006. 
 
 
MORAES, A. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
PETTI, R. H. V. ICMS: avaliação de mudanças recentes na legislação paulista. Revista 
Informações Econômicas, São Paulo, v. 30, n. 11, p. 24-33, nov., 2000. 
PIANCASTELLI, M.; PEROBELLI F. ICMS: evolução recente e guerra fiscal. Rio de 
Janeiro: IPEA. fev. 1996 (Texto para Discussão, n. 402). 
 

PRZEWORSKY, A. State and markets: a primer in political economy. Cambridge University 
Press. Cambridge, UK, 2003. 



96 

QUADROS, W. L. de. O ICMS e a tributação do valor adicionado: uma análise da 
sistemática de tributação do consumo no Brasil. Campinas: IE-UNICAMP. Dissertação 
(Mestrado em Economia) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas,  1994.  
 
 
REGULAMENTO DO ICMS DO RIO GRANDE DO NORTE (RICMS/RN). Decreto 
13.640, de 13 de novembro de 1997. Diponível em: <http://www.set.rn.gov.br/set/leis>. 
Acesso em 11 de janeiro de 2007. 
 
 
REZENDE, F. Finanças Públicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
 
 _____. O processo de reforma tributária. Brasília: Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IPEA), jan. 1996a. 18p. (Texto  para Discussão, nº 396) 
 
 
 _____. Proposta de reforma do sistema tributário nacional. Brasília: Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IPEA), maio 1996b. 26p. (Texto para Discussão, nº 420) 
 
 
RIANE, F. Economia do setor público: uma abordagem introdutória. 3. ed. São Paulo: 
Atlas,1997. 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDEC). 
Documentos do PROADI. Diponível em: 
<http://www.sedec.rn.gov.br/documentos/legislacao/leis_proadi>. Acesso em 11 de maio de 
2007. 
 
 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR). Pesquisa  Diponível em: 
<http://www.setur.rn.gov.br/>. Acesso em 22 de outubro de 2006 
 
 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SRF). Carga Tributária no Brasil 2005. Brasília: 
Secretaria da Receita Federal, 2006. Diponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributarios/estatisticas/CTB2005>. Acesso 
em 30 de janeiro de 2007. 
 
 
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). 
Sebrae em números. Diponível em: <htpp://www.sebrae.com.br. Acesso em  2007. 
 
 
SHOME, P. Taxation in latin America: structural trends and impact of administration, mimeo. 
International Monetary Fund. IMF Working Paper, feb., 1999. 
 
 

http://www.set.rn.gov.br/set/leis
http://www.sedec.rn.gov.br/documentos/legislacao/leis_proadi
http://www.setur.rn.gov.br/


97 

TOMICH, F. A.; MAGALHÃES, L. C. C.; GUEDES, E. M. Desoneração do ICMS da cesta 
básica. Planejamento e Políticas Públicas, Rio de Janeiro, v. 1, n. 17, p. 213-251, 1998. 
 
 
VARSANO, R. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: anotações e 
reflexões para futuras reformas. Rio de Janeiro: IPEA, (Texto para Discussão, n. 405), jan., 
1996. Disponível: <http://www.ipbt.com.br>. Acesso em 2006. 
 
 
 _____. A guerra fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde. Rio de Janeiro: IPEA, jul. 1997. 
(Texto para Discussão, n. 500). Disponível: http://www.Ipbt.com.br. Acesso em 2006. 
  
 
VASCONCELOS, J. R.; SIQUEIRA, M. P.; MIRANDA, R. B. Esforço fiscal dos estados 
brasileiros. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2005. Monografia agraciada com 
menção honrosa no IX Prêmio de Monografia. Tesouro Nacional, Tópicos Especiais de 
Finanças Públicas. Disponível: htpp://www.tesouro.fazenda.gov.br. Acesso em 2006. 
 
 
VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo:     
Atlas, 2004. 
 
 
VIOL. A. L. O processo de reforma tributária: mitos e verdades. Monografia premiada em 2º 
lugar no V Prêmio de Monografia. Tesouro Nacional, Tópicos Especiais de Finanças 
Públicas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. Disponível: 
htpp://www.tesouro.fazenda.gov.br. Acesso em 2006. 
 
 
WERNECK, R. L. F. Reforma tributária: urgência, desafios e descaminhos. Rio de Janeiro: 
PUC, out. 2002 (Texto para Discussão, 467). 
 
 
_____. Além da estabilização: desafios da agenda fiscal. Economia, Brasília, v. 6,  n. 3, p. 1-
15, dez., 2005. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipbt.com.br/
http://www.ipbt.com.br/


98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A – MODELO - GUIA INFORMATIVA MENSAL DO ICMS (DECRETO Nº 18.316, de 28/06/2005)   

                                                                                                                           
         PERÍODO DE REFERÊNCIA               CARIMBO PADRONIZADO DO ICMS      

 
GIM - GUIA INFORMATIVA MENSAL DO ICMS 

 
DADOS CADASTRAIS 

0
4 

   INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
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NOME OU RAZÃO SOCIAL 

              
  

0
6 
 

ENDEREÇO COMPLETO 

OPERAÇÕES EFETUADAS NO PERÍODO 
ICMS - VALORES FISCAIS 

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO VALOR CONTÁBIL DAS 
OPERAÇÕES 

CÓDIGOS 
FISCAIS VALORES CONTÁBEIS 

BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO P/ SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

DO ESTADO 
1.11 A 1.99 

0
7  ,00  ,00  ,00  ,00

OUTROS ESTADOS 
2.11 A 2.99 

0
8  ,00  ,00  ,00  ,00

DO EXTERIOR 
3.11 A 3.99 

0
9  ,00  ,00  ,00  ,00

E
N
T
R
A
D
A
S 

TOTAIS 1
0  ,00  ,00  ,00  ,00

ICMS - VALORES FISCAIS 
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO VALOR CONTÁBIL DAS 

OPERAÇÕES 
CÓDIGOS 
FISCAIS VALORES CONTÁBEIS 

BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO P/ SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

PARA O ESTADO 
5.11 A 5.99 

1
1  ,00  ,00  ,00  ,00

P/ OUTROS 
ESTADOS 
6.11 A 6.99 

1
2 

 ,00  ,00  ,00  ,00
PARA O EXTERIOR 

7.11 A 7.99 
1
3  ,00  ,00  ,00  ,00

S
AÍ
D
A
S 

TOTAIS 1
4  ,00  ,00  ,00  ,00

APURAÇÃO DO ICMS 
001 - POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO 1

5  ,00
002 - OUTROS DÉBITOS 1

6  ,00
003 - ESTORNOS DE CRÉDITO 1

7  ,00

DÉBITO  
DO 

IMPOSTO 

005 – TOTAL 1
8  ,00

006 - POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO 1
9  ,00

007 - OUTROS CRÉDITOS 2
0  ,00

008 - ESTORNOS DE DÉBITOS 2
1  ,00

010 - SUB TOTAL 2
2  ,00

011 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 2
3  ,00

CRÉDITO 
DO 

 IMPOSTO 

012 – TOTAL 2
4  ,00

APURAÇÃO 
DOS 

013 - SALDO DEVEDOR 2
5  ,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONTROLE INTERNO 
           P/ USO DO PROCESSAMENTO 01 

SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO

 02              MÊS                        ANO 
       

03 



 

014 – DEDUÇÕES 2
6  ,00

015 - IMPOSTO A RECOLHER 2
7  ,00

SALDOS 

016 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) P/ O PER. SEGUINTE 2
8  ,00

ICMS DO PERÍODO 
DISCRIMINAÇÃO  A   B 

NORMAL / SUBSTITUIÇÃO 29
 ,00 

3
0  ,00

SUBSTITUTO PELAS SAÍDAS – PRESTAÇÕES SERVIÇO/MERCADORIAS 31
 ,00 

3
2  ,00

SUBSTITUTO PELAS ENTRADAS 33
 ,00 

3
4  ,00

ATIVO FIXO: CRÉDITO NORMAL / CONSUMO 35
 ,00 

3
6  ,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE / DIF. DE ALÍQUOTAS 37
 ,00 

3
8  ,00

DIFERIMENTO: IMPORTAÇÃO / REGIME ESPECIAL 39
 ,00 

4
0  ,00

FECOP  - NORMAL / SUBSTITUTO 41
 ,00 

4
2  ,00

DETALHAMENTO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS 
A. TRANSF. DE CRÉDITO: EXPORTAÇÃO  43  ,00 
B. 44  ,00 
C. 45  ,00 

TOTAL A INFORMAR  
NO CAMPO 16 

 OUTROS DÉBITOS 

D. 46  ,00 4
7 

 

A. ENERGIA 48  ,00 
B. TELECOMUNICAÇÕES 49  ,00 
C. ICMS ANTECIPADO  50  ,00 
D. ICMS RECOLHIDO: IMPORTAÇÃO  51  ,00 
E. ATIVO FIXO: DIF. DE ALÍQUOTAS 52  ,00 
F. CRÉDITO RECEBIDO PRÓPRIO E DE TERCEIRO: 

EXPORTAÇÃO 
53  ,00 

G. PARCELAMENTOS 54  ,00 
H. FECOP: ICMS NORMAL 55  ,00 

TOTAL A INFORMAR  
NO CAMPO 20 

 

OUTROS CRÉDITOS 

I.  56  ,00 5
7 

 

A. BAIXAS DO ATIVO FIXO 58  ,00 
B. EM DECORRÊNCIA DE SAÍDAS ISENTAS 59  ,00 
C. 60  ,00 

TOTAL A INFORMAR  
NO CAMPO 17 

 

ESTORNOS 
DE 

CRÉDITOS  

D.  61  ,00 6
2 

 

A. 63  ,00 
B. 64  ,00 
C. 65  ,00 

TOTAL A INFORMAR  
NO CAMPO 21 

 
ESTORNOS 

DE  
DÉBITOS 

D. 66  ,00 6
7 

 

A. INCENTIVO CULTURAL 68  ,00 
B.  69  ,00 
C. 70  ,00 

TOTAL A INFORMAR  
NO CAMPO 26 

 DEDUÇÕES 

D. 71  ,00 7
2 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTOQUE 
7
3 
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6 
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7
7  

      
 ,00 

        



 

 
Anexo B - Arrecadação de ICMS por subsegmento do comércio varejista dos contribuintes ativos com Emissão de Cupom Fiscal no Rio Grande do Norte 

Discriminação Cnae Fiscal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Novos 3.761.994,28 4.363.541,07 4.866.513,45 4.927.933,55 5.827.336,79 6.727.576,87 6.006.228,96 
Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Usados 256,10 1.063,06 610,16 2.980,44 7.930,07 6.416,49 1.317,68 

TOTAL POR ATIVIDADE  3.762.250,38 4.364.604,13 4.867.123,61 4.930.913,99 5.835.266,86 6.733.993,36 6.007.546,64 

COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores 3.541.499,95 3.814.188,84 4.427.271,48 4.857.158,97 6.030.702,47 8.536.999,53 8.113.475,52 
Comércio A Varejo De Pneumáticos E Câmaras-De-Ar 124.492,62 78.581,19 96.668,20 80.151,66 74.345,09 106.042,75 138.009,02 

TOTAL POR ATIVIDADE  3.665.992,57 3.892.770,03 4.523.939,68 4.937.310,63 6.105.047,56 8.643.042,28 8.251.484,54 

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

Comércio A Varejo De Motocicletas E Motonetas Novas 352.288,25 271.599,55 340.417,19 356.943,49 438.324,97 601.035,19 621.156,99 
Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Para Motocicletas E Motonetas 132.168,97 165.112,05 245.464,55 296.093,64 492.258,81 461.124,64 545.137,95 

TOTAL POR ATIVIDADE  484.457,22 436.711,60 585.881,74 653.037,13 930.583,78 1.062.159,83 1.166.294,94 

COMÉRCIO VAREJISTA DE HIPERMERCADOS,SUPERMERCADOS, MERCEARIAS E MAGAZINES   

Hipermercados 20.643.304,62 23.313.226,32 24.180.120,56 24.950.206,03 30.559.850,72 37.368.629,80 42.022.661,27 
Supermercados 6.802.856,07 7.476.729,99 8.865.575,56 9.480.018,08 11.162.935,69 19.457.968,43 20.685.343,04 
Minimercados, Mercearias E Armazéns 687.384,60 810.767,03 1.112.905,40 1.389.543,69 1.876.727,01 2.203.126,84 2.528.911,58 
Lojas De Departamentos Ou Magazines 3.190.736,80 3.532.459,89 4.415.813,12 4.486.470,13 6.900.315,21 11.219.592,57 14.236.281,18 
Lojas De Variedades, Exceto Lojas De Departamentos Ou Magazines 130.374,31 138.759,77 172.466,36 249.487,79 443.543,28 613.985,65 911.437,32 

TOTAL POR ATIVIDADE  31.454.656,40 35.271.943,00 38.746.881,00 40.555.725,72 50.943.371,91 70.863.303,29 80.384.634,39 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 

Padaria E Confeitaria Com Predominância De Produção Própria 0 0 114,00 1.516,81 3.553,29 4.228,57 11.358,91 
Padaria E Confeitaria Com Predominância De Revenda 37.435,25 38.177,03 45.876,73 52.986,13 64.312,48 55.606,55 59.905,29 
Comércio Varejista De Laticínios E Frios 32.373,85 89.286,21 60.205,62 78.224,93 101.663,56 104.877,59 127.455,12 
Comércio Varejista De Doces, Balas, Bombons E Semelhantes 597.989,00 641.458,00 616.880,96 660.233,72 653.901,25 984.088,71 1.156.774,48 
Comércio Varejista De Carnes - Açougues 84.843,32 178.089,59 252.896,69 439.911,28 277.938,33 505.794,85 484.298,96 
Peixaria 0 0 0 0 1.053,30 301,27 0 
Comércio Varejista De Bebidas 330.104,44 324.462,81 465.133,30 650.234,61 872.462,74 832.952,82 807.676,32 
Comércio Varejista De Hortifrutigranjeiros 1.512,74 0,00 1.475,00 176,00 148,80 3.968,38 5.217,31 
Comércio Varejista De Produtos Alimentícios Em Geral  145.483,39 140.631,39 196.029,07 194.674,44 296.160,14 290.580,72 322.101,47 

TOTAL POR ATIVIDADE  1.229.741,99 1.412.105,03 1.638.611,37 2.077.957,92 2.271.193,89 2.782.399,46 2.974.787,86 
      (continua) 



 

Anexo B - Arrecadação de ICMS por subsegmento do comércio varejista dos contribuintes ativos com Emissão de Cupom Fiscal no Rio Grande do Norte 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

Comércio Varejista De Tintas E Materiais Para Pintura 155.535,55 175.852,84 200.339,96 175.269,37 205.874,08 229.907,45 226.798,03 
Comércio Varejista De Material Elétrico 1.320.214,58 1.350.487,41 1.933.991,04 2.631.487,42 3.308.613,66 4.475.076,42 4.754.114,28 
Comércio Varejista De Vidros 27.930,81 26.619,59 24.913,19 27.774,51 119.820,23 165.124,62 61.705,55 
Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas 4.583.618,65 5.176.562,48 5.482.924,52 6.252.519,11 8.069.259,14 9.996.442,65 9.838.199,99 
Comércio Varejista De Madeira E Artefatos 431.857,39 629.635,82 928.934,60 1.178.146,01 2.030.185,94 1.947.993,83 2.151.010,53 
Comércio Varejista De Materiais Hidráulicos 0 0 70,00 2.897,75 8.758,98 7.460,62 9.251,41 
Comércio Varejista De Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos E Telhas 127,82 1.433,48 1.035,27 128,56 0,00 0,00 3.249,41 
Comércio Varejista De Produtos Não Especificados  4.396.302,67 4.768.232,85 5.783.413,90 6.275.979,62 8.491.605,27 9.333.933,08 9.817.900,00 
Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral 90.346,22 95.103,57 136.660,72 171.486,40 183.290,30 249.754,45 559.009,65 

TOTAL POR ATIVIDADE  11.005.933,69 12.223.928,04 14.492.283,20 16.715.688,75 22.417.407,60 26.405.693,12 27.421.238,85 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO 

Comércio Varejista De Equipamentos E Suprimentos De Informática 1.576.805,57 1.788.540,84 2.121.260,22 2.559.420,15 3.776.658,93 4.731.574,17 6.032.206,71 
Comércio Varejista  De Equipamentos De Telefonia E Comunicação 65.826,06 93.681,32 204.253,84 472.652,78 886.881,42 1.066.657,80 991.293,45 
Comércio Varejista De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo 1.722.358,25 2.124.211,87 3.479.710,40 4.127.953,57 7.401.209,72 10.578.597,34 13.241.212,10 
Comércio Varejista De Móveis 3.565.055,96 3.640.930,65 4.386.298,95 4.438.392,21 6.814.321,43 8.774.354,44 11.215.799,71 
Comércio Varejista De Artigos De Colchoaria 105.343,09 131.882,85 152.065,30 171.826,16 489.089,40 720.745,28 838.481,52 
Comércio Varejista De Artigos De Iluminação 787.927,12 795.826,44 883.657,37 995.466,54 1.383.622,49 1.552.500,52 1.847.513,62 
Comércio Varejista De Tecidos 2.332.270,04 2.719.923,41 3.333.168,65 3.613.264,54 4.172.559,52 4.965.914,81 6.183.840,91 
Comercio Varejista De Artigos De Armarinho 716.682,50 800.317,40 862.460,56 909.234,79 1.359.293,96 1.482.975,87 2.018.676,70 
Comercio Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho 112.704,68 162.762,12 226.273,28 186.066,98 238.669,28 384.571,55 289.084,47 
Comércio Varejista De instrumentos Musicais e Acessóorios 103.831,48 99.129,38 121.989,15 95.372,95 164.514,14 191.466,32 243.776,09 
Comércio Varejista De Peças E Acess.P/ Ap.Eletroeletrônicos Uso Doméstico, Exc. Inform. E Com. 0 0 0 0 15.902,79 55.101,94 88.221,85 
Comércio Varejista De Artigos De Tapeçaria, Cortinas E Persianas 10.464,00 13.321,62 15.502,05 24.768,50 51.892,67 36.909,10 81.194,73 
Comércio Varejista De Outros Artigos De Uso Doméstico Não Especificados  1.280.522,34 1.202.509,63 1.190.612,20 1.235.967,77 1.523.472,30 1.670.008,30 2.050.074,36 

TOTAL POR ATIVIDADE  12.379.791,09 13.573.037,53 16.977.251,97 18.830.386,94 28.278.088,05 36.211.377,44 45.121.376,22 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CULTURAIS, RECREATIVOS E ESPORTIVOS 

Comércio Varejista De Livros 141.999,74 170.309,20 203.115,95 256.970,73 307.263,44 387.480,29 337.732,95 
Comércio Varejista De Jornais E Revistas 8.975,04 10.965,87 24.567,17 17.207,37 17.769,85 31.723,58 23.612,25 
Comércio Varejista De Artigos De Papelaria 599.628,71 654.117,31 909.233,21 1.171.319,17 1.311.986,04 1.629.111,26 1.698.907,63 
Comércio Varejista De Discos, Cds, Dvds E Fitas 73.205,22 47.221,74 55.042,49 42.922,87 81.108,72 242.456,91 597.916,81 
Comércio Varejista De Brinquedos E Artigos Recreativos 82.541,88 72.662,90 87.673,47 177.427,81 220.866,27 771.200,06 1.122.787,10 
Comércio Varejista De Artigos Esportivos 406.848,68 551.545,47 655.013,09 839.684,75 947.668,45 2.015.940,85 2.505.366,97 
Comércio Varejista De Bicicletas E Triciclos; Peças E Acessórios 511.016,60 637.773,52 964.252,60 742.434,18 1.183.154,62 1.731.756,13 1.483.694,42 



 

Comércio Varejista De Artigos De Caça, Pesca E Camping 258.448,46 332.463,91 488.221,55 581.167,95 610.758,74 579.640,86 663.436,71 
TOTAL POR ATIVIDADE  2.082.664,33 2.477.059,92 3.387.119,53 3.829.134,83 4.680.576,13 7.389.309,94 8.433.454,84 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS 

Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos,Sem Manipulação De Fórmulas 141.618,35 209.415,78 273.684,89 306.158,32 405.644,15 543.848,76 719.348,67 
Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos,Com Manipulação De Fórmulas 36.069,25 93.854,77 210.410,44 252.953,94 333.638,86 373.114,02 404.576,03 
Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 669.865,06 529.922,94 519.232,59 377.846,39 203.970,87 320.679,86 235.336,77 
Comércio Varejista De Medicamentos Veterinários 147.889,98 142.055,90 158.126,09 183.440,26 197.960,59 244.300,56 270.658,33 
Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De Perfumaria E De Higiene Pessoal 534.253,89 974.132,23 1.586.838,46 1.938.428,19 2.241.146,40 2.463.199,71 2.744.513,46 
Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos 207.006,44 274.117,94 354.275,02 310.275,56 373.996,86 429.595,71 432.551,59 
Comércio Varejista De Artigos De Óptica 302.209,34 340.143,90 521.456,23 653.860,22 847.262,45 1.648.061,42 2.228.314,27 

TOTAL POR ATIVIDADE  2.038.912,31 2.563.643,46 3.624.023,72 4.022.962,88 4.603.620,18 6.022.800,04 7.035.299,12 

 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO,ACESSÓRIOS E CALÇADOS  

Comércio Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios 11.349.662,88 13.054.727,02 16.207.255,18 18.605.210,82 22.448.042,08 32.650.495,79 40.850.404,32 
Comércio Varejista De Calçados 2.408.212,61 2.814.458,42 3.283.972,04 3.426.274,36 4.648.360,16 5.773.545,53 6.714.298,04 

TOTAL POR ATIVIDADE  13.757.875,49 15.869.185,44 19.491.227,22 22.031.485,18 27.096.402,24 38.424.041,32 47.564.702,36 

 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL 

Comércio Varejista De Artigos De Viagem 140.121,32 137.873,99 218.548,17 260.153,12 322.418,11 413.291,32 337.898,39 
Comércio Varejista De Artigos De Joalheria 152.203,35 239.016,85 196.378,26 231.755,42 334.495,51 840.727,79 1.147.083,09 
Comércio Varejista De Outros Artigos Usados 21.754,51 33.108,96 45.197,72 35.860,35 66.454,73 73.252,68 97.258,55 
Comércio Varejista De Suvenires, Bijuterias E Artesanatos 370.121,73 506.897,21 573.088,62 752.727,36 893.767,02 1.022.284,13 1.189.356,27 
Comércio Varejista De Plantas E Flores Naturais 5.847,07 5.325,24 9.342,60 16.703,30 28.630,61 45.825,68 49.664,91 
Comércio Varejista De Objetos De Arte 37.318,14 45.009,13 51.508,93 45.602,66 44.717,66 28.764,99 13.425,84 
Comércio Varejista De Animais Vivos E Art. E Alimen. Animais De Estimação 162.287,75 159.820,18 257.047,62 271.105,43 225.202,17 257.272,11 301.547,28 
Comércio Varejista De Produtos Saneantes Domissanitários 0 0 0 0 134,13 198,61 10.118,95 
Comércio Varejista De Equipamentos Para Escritório 333.166,31 378.586,49 381.707,92 336.983,49 386.244,86 607.936,39 593.703,71 
Comércio Varejista De Artigos Fotográficos E Para Filmagem 296.214,58 480.455,53 547.129,45 607.440,33 549.653,02 473.543,24 469.299,44 
Comércio Varejista De Outros Produtos Não Especificados Anteriormente 2.546.183,88 2.544.523,10 3.239.360,37 3.305.057,92 3.969.946,70 4.996.653,99 5.025.394,11 

TOTAL POR ATIVIDADE  4.065.218,64 4.530.616,68 5.519.309,66 5.863.389,38 6.821.664,52 8.759.750,93 9.234.750,54 

TOTAL GERAL  85.927.494,11 96.615.604,86 113.853.652,70 124.447.993,35 159.983.222,72 213.297.871,01 243.595.570,30 

Fonte:SET-SGIF 2000-2006             (Conclusão ) 
 
 
 



 

Anexo C - Unidades Regionais da Tributação - Bases Territoriais 
                                                                                                                                                                               (continua)                                      

PRIMEIRA URT: SEDE EM NATAL 
Barcelona Bento Fernandes Bom Jesus 

Caiçara do Rio dos Ventos Ceará Mirim Extremoz 
Ielmo Marinho Lagoa de Velhos Macaíba 
Maxaranguape Monte Alegre Parnamirim 
Poço Branco Pureza Riachuelo 
Rio do Fogo Rui Barbosa Santa Maria 

São Gonçalo do Amarante São Paulo do Potengi São Pedro 
Senador Eloi de Souza Serra Caiada Sítio Novo 

Taipú Vera Cruz  Natal 
São Tomé  São Miguel de Touros   Touros  

Tangará São José do Mipibu Nízia Floresta  
  
  

SEGUNDA URT: SEDE EM NOVA CRUZ 
Arez  Lagoa de Pedra   Santo Antônio  

Baia Formosa  Lagoa Salgada     São José de Campestre   
Boa Saúde  Montanhas  Caraú 

Brejinho  Monte das Gameleiras    Sen. Georgino Avelino  
Canguaretama  Vila Flor  Serra de São Bento 
 Espírito Santo  Nova Cruz  Serrinha  

Goianinha  Passa e Fica  Tibau do Sul  
Jundiá Passagem  Várzea  

Lagoa D'anta  Pedro Velho    
  
  

TERCEIRA URT: SEDE EM CURRAIS NOVOS 
 Acari Florânia  Santa Cruz  

Campo Redondo  Jaçanã  Santana do Seridó  
Carnauba dos Dantas  Japí  São Bento do Trairí  

Cerro Corá  Lages Pintadas  Bodó   
Coronel Ezequiel  Lagoa Nova  São Vicente  

Currais Novos  Parelhas  Tenente Laurentino Cruz  
Equador     

  
  

QUARTA URT: SEDE EM MACAU 
 Afonso Bezerra Guamaré  Pedra Preta   

Alto do Rodrigues  Jandaíra  Pedra Grande   
 Caiçara do Norte  Jardim de Angicos  Pedro Avelino   

Carnaubais João Câmara  Pendências   
 Galinhos Lages  Porto do Mangue   
Parazinho  Macau São Bento do Norte 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo C - Unidades Regionais da Tributação - Bases Territoriais 
                                                                                                                                                                            (conclusão) 

                        QUINTA URT:SEDE EM CAICÓ 
 São João do Sabugi  Jucurutu  São José do Seridó  

Caicó   Ouro Branco  Serra Negra do Norte  
Cruzeta   Timbaúba dos Batistas  Jardim do Seridó  
Ipueira   Santana do Matos    São Fernando 

Jardim de Piranhas   
  
  

SEXTA URT: SEDE EM MOSSORÓ 
Apodi Areia Branca Assu 

Barauna Campo Grande Caraubas 
Felipe Guerra Fernando Pedrosa Gov. Dix-Sept Rosado 

Grossos Ipanguassu Itajá 
Janduís Paraú São Rafael 

Serra do Mel  Angicos Tibau 
Triunfo Potiguar  Mossoró Upanema 

 
  

SÉTIMA URT: SEDE EM PAU DOS FERROS 
Água Nova  Lucrécia  Riacho da Cruz  
Alexandria  Luiz Gomes  Riacho de Santana  

Almino Afonso  Major Sales   Rodolfo Fernandes 
 Antônio Martins  Martins  São Francisco do Oeste 

 Coronel João Pessoa  Marcelino Vieira  São Miguel 
 Doutor Severiano  Messias Targino  Serrinha de Pintos 

Encanto   Olho D'água dos Borges  Severiano Melo 
 Francisco Dantas  Paraná  Tabuleiro Grande 
 Frutuoso Gomes  Patu  Tenente Ananias 

 Itaú  Pilões  Umarizal 
 João Dias  Pau dos Ferros   Venha Ver 

 José da Penha  Porta Alegre   Viçosa 
   Rafael Godeiro  Rafael Fernandes 
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