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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito da extinção dos postos fiscais na 

arrecadação de ICMS no Estado do Rio Grande do Norte situado na região Nordeste do Brasil. 

Torna-se relevante a sua identificação visto que substancia a tomada de decisão no tocante a 

estratégia de arrecadação para fazer frente às despesas das atividades governamentais. A 

política de extinção dos postos fiscais no Rio Grande do Norte possibilitou a mensuração da 

sua importância do ponto de vista da arrecadação de ICMS, utilizando o método de diferenças 

em diferenças tendo como grupo de controle os demais Estados da Região Nordeste. Os dados 

são de natureza secundária provenientes do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) 

do Banco Central do Brasil e do IPEADATA. Os resultados encontrados sinalizam que a 

medida de extinguir os postos fiscais estaduais custou ao RN uma redução real na arrecadação 

de ICMS e que o efeito foi heterogêneo entre os anos.   

 

Palavras-chave: Posto fiscal. ICMS. Dupla diferença.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work was to analyze the effect of the extinction of the frontier fiscal 

position in the collection of ICMS in the State of Rio Grande do Norte situated in the Northeast 

region of Brazil. Its identification becomes relevant since it substantiates the decision-making 

regarding the collection strategy to meet the expenses of the governmental activities. The policy 

of extinguishing frontier fiscal posts in Rio Grande do Norte made it possible to measure their 

importance from the point of view of ICMS tax collection, using the differences in differences 

method with the other states in the Northeast Region as a control group. The data are secondary 

in nature from the Time Series Management System (SGS) of the Central Bank of Brazil and 

IPEADATA. The results show that the measure of extinguishing the state fiscal posts cost the 

RN a real reduction in ICMS tax collection and that the effect was heterogeneous between the 

years. 

 

Keywords: Tax office. ICMS. Double difference. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dos tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal, o ICMS – Imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, é o tributo mais significativo para 

os cofres públicos. 

As administrações fazendárias dos Estados brasileiros, para fazer face às suas 

necessidades de investimento dos Estados, vêm estudando alternativas para aumentar a 

arrecadação de tributos e ao mesmo tempo reduzir o custo dessa máquina administrativa, ou 

seja, maximizar a receita e otimizar as despesas. Esforços estão sendo concentrados para coibir 

a evasão de receita da forma mais competente e racionalizando o uso dos recursos. 

As diferentes Secretarias Estaduais de Fazenda, órgãos responsáveis pela 

administração fazendária encontram-se hoje em diferentes estágios nesta busca de alternativas 

de melhoria de suas gestões administrativo-tributárias. Na busca de aperfeiçoamento no âmbito 

da redução de custo, surgiram os defensores da ideia de extinguir os postos fiscais(barreiras 

alfandegárias estaduais), por possuírem elevado custo de manutenção em virtude de 

funcionarem ininterruptamente e se localizarem em áreas remotas, na divisa dos territórios 

estaduais;  proposição baseada na experiência da Comunidade Econômica Europeia (CEE) 

criada pelo Tratado de Roma em março de 1957, onde um dos objetivos era de criar um 

Mercado Comum em que as mercadorias circulassem livremente entre os países membros, mas 

somente em 1987 após celebrarem o “Ato Único Europeu”, foi que os países assumiram o 

compromisso de suprimir as barreira alfandegárias que obrigavam o controle sistemático das 

mercadorias que circulavam no espaço comunitário, fato que veio a concretizar-se em 1993, 

quando efetivamente as fronteiras fiscais foram abolidas. 

Alguns Estados do Brasil não utilizam para arrecadação do ICMS, em suas 

estruturas organizacionais, a Fiscalização de Mercadorias em Trânsito e não possuem barreiras 

alfandegárias, a exemplo de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas como o ICMS é um 

imposto sobre o consumo e estes Estados são basicamente produtores, e como afirma Chimenti 

(2010) o ICMS, em regra, pertence ao Estado onde a operação se realizou, ainda que o 

destinatário da mercadoria esteja em outro Estado. Então essa privilegiada situação econômica 

os credencia a não fiscalizar o consumo de produtos em seu território oriundos de outras 

unidades federadas, porém já existem unidades que mesmo com características econômicas e 

regionais diferentes daqueles a administração fazendária optou por não ter em sua estrutura os 

postos fiscais, exemplo mais recente é o Estado do Rio Grande do Norte.  
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O Rio Grande do Norte iniciou o processo em janeiro de 2011, com unidades de 

menor fluxo de mercadorias, Jardim Piranhas, Ipueira, Carnaúba, dos Dantas e Jessi Moreno; 

ao longo de 2011 e 2012, foram extintos os postos fiscais da sede dos correios, do Aeroporto 

Internacional Augusto Severo, Baraúna, Passa e Fica, Junco do Seridó e Patú. E finalmente em 

30 de novembro de 2012 foram desativados os postos Caraú, Mossoró, Serra Negra e Baixio 

encerrando assim as atividades de todos os postos fiscais do Estado (COSTA, 2012). 

A tomada de decisão pela Secretaria Estadual de Tributação (SET) do Rio Grande 

do Norte de desativar os postos fiscais causou grande impacto por ser o primeiro Estado do 

Nordeste a extinguir os postos fiscais igualando-se a Estados ricos como São Paulo, Paraná e 

Santa Catarina. Uma decisão de vanguarda que propiciou questionamentos como: seria possível 

um Estado consumidor manter ou elevar a arrecadação sem o controle das cargas e 

documentação nas entradas no território? Haveria uma nova sistemática de fiscalização 

eficiente e eficaz? Realmente uma redução de 50% do custeio da máquina arrecadatória que 

por ano perfazia cerca de R$ 12 milhões, conforme Costa (2012), para manter os 14 postos 

fiscais existentes consistia em um incentivo. 

A extinção dos postos fiscais no Rio Grande do Norte é um fenômeno que 

possibilita aprofundar o entendimento desta tomada de decisão pela administração tributária e 

identificar o seu efeito no nível de arrecadação e assim colaborar com dados para o debate entre 

os defensores da extinção de barreiras alfandegárias dentro da mesma federação, e a corrente  

contrária, a favor da necessidade de manutenção das referidas alfândegas das instâncias 

subnacionais para a fiscalização e controle das atividades comerciais e imprescindíveis para a 

arrecadação. A avaliação terá como foco o comportamento da arrecadação de ICMS. 

Desta forma, o objetivo principal é aferir a importância dos postos fiscais na 

arrecadação de ICMS do Estado do Rio Grande do Norte, pertencente a região Nordeste do 

Brasil, que os retirou definitivamente de sua estrutura organizacional a fiscalização de 

mercadoria em trânsito no mês de dezembro de 2012. Torna-se relevante a sua identificação 

visto que substancia a tomada de decisão por parte das administrações fazendárias estaduais no 

tocante a estratégia de arrecadação para fazer frente às despesas das atividades governamentais. 

Em vista deste contraponto, base da justificativa deste trabalho o estudo do 

comportamento da arrecadação entre Estados de características econômicas semelhantes onde 

um adota em sua estrutura organizacional os postos fiscais e outro os aboliu demonstrara, por 

meio da metodologia de avaliação de políticas públicas, o efeito da prática fiscalizadora. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Estudos empíricos 

 

Por possuir elevada participação dos ingressos financeiros definidos de esforço 

próprio dos Estados, o ICMS como afirmam Baratto e Macedo (2005), ao dizerem que é o 

tributo que ostenta a primeira posição no ranking de arrecadação no Brasil, com R$ 154,9 

bilhões em 2005, o equivalente a 21,58% da carga tributária total do País e a 8,14% do Produto 

Interno Bruto é que o ICMS tem merecido a atenção especial de estudiosos com a produção de 

vasto material literário.  

Braz (2001) analisou o problema da tributação no Brasil, e apresenta um modelo 

que permite o gerenciamento, avaliação e planejamento da arrecadação dos tributos de 

competência estadual, dando ênfase ao ICMS, por ser este o tributo mais significativo para os 

cofres do governo. Inicialmente, são apresentados os principais problemas enfrentados pela 

administração fazendária dos Estados brasileiros, problemas estes relacionados por área 

(organização/gestão, tecnologia da informação, etc). Segue com uma justificativa para a 

tributação e com uma revisão conceitual sobre as tecnologias de datawarehouse e datamining. 

A partir daí é descrito o modelo propriamente dito, que propõe e mostra como 

combater a sonegação fiscal e aumentar a receita estadual sem elevação da carga tributária. 

Finalmente são apresentados resultados reais obtidos com um sistema a que ele chamou de 

Inteligência Fiscal, desenvolvido à luz do modelo proposto, e aplicado a uma unidade da 

Federação (BRAZ, 2001). 

Costa (2009) explorou a importância dos postos fiscais do Estado do Ceará, 

referente a arrecadação nas importações do ICMS e se posicionar frente à capacidade do Estado 

do Ceará de adequar sua condição de arrecadador nas mercadorias importadas. Realizou ensaio 

utilizando um modelo empírico que consistiu em três variáveis explicativas (Lotação, 

Localização e Produtividade) para explicar a arrecadação de ICMS por importação. Os 

resultados apontaram que a lotação e a produtividade do posto fiscal são sensíveis em relação 

a arrecadação de ICMS, haja visto que os coeficientes estimados representaram as elasticidades 

e são maiores do que um em modulo. Assim como o efeito do posto estar localizado na região 

metropolitana, mais especificamente nos portos do Pecém e do Mucuripe e no aeroporto de 

Fortaleza. Diante dos resultados concluiu notório o efeito da participação do servidor, 

recomendou para aumentar a arrecadação de ICMS via importação do Estado, a contratação de 

mais servidores e a promoção da qualificação para elevar ainda mais sua produtividade. 
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Mattos, Rocha e Toporcov (2013) buscaram avaliar o impacto do Programa Nota 

Fiscal Paulista, procurando verificar se promoveu um aumento na arrecadação de ICMS no 

Estado de São Paulo. Observaram um efeito positivo e significativo do programa sobre a 

arrecadação real do setor terciário entre 5% e 10% comparativamente aos outros Estados do 

Brasil. A análise abrange o período de jan/2005 a abril/2010. Os dados mensais de arrecadação 

nominal por estado foram extraídos do sítio do Banco Central do Brasil. Como variáveis 

dependentes foram consideradas a arrecadação real de ICMS e a arrecadação real de ICMS 

referente somente ao setor terciário, uma vez que o programa busca ampliar a participação dos 

consumidores finais como requerentes da nota fiscal com o propósito de elevar a arrecadação 

no setor de serviços. 

O modelo econométrico utilizado por Mattos, Rocha e Toporcov (2013) foi de 

diferenças-em-diferenças. Três variáveis são utilizadas nas estimativas a fim de identificar as 

características dos estados que podem afetar o nível de arrecadação estadual. A primeira 

variável é um índice de volume de vendas no varejo (Volume de Vendas), para capturar o nível 

de atividade. A segunda foi o saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional 

na busca de capturar o tamanho do mercado de crédito em cada estado. A terceira variável mede 

o custo da cesta básica das capitais dos estados na busca de medir o custo de vida (efeito preço) 

do local e pode afetar o nível de arrecadação.  

Mattos, Rocha e Toporcov (2013) não encontraram efeito robusto sobre a 

arrecadação real total, nem efeitos não lineares do Programa. Quando a análise é restrita 

somente ao Estado de São Paulo, a evidência sugeriu que o Programa não produziu efeitos 

diferenciados entre os setores. Contudo, quando o aumento de arrecadação do setor terciário é 

comparado com a estimativa dos prêmios concedidos tem-se um aumento de no máximo 2% da 

arrecadação média do setor terciário para São Paulo. Concluíram que o impacto do Programa 

parece ter sido limitado.  

Castro (2015) analisa a satisfação dos usuários internos, lotados na Célula de 

Fiscalização e Trânsito (CEFIT) órgão da Secretaria da Fazenda, quanto às melhorias sistêmicas 

no processo de arrecadação do ICMS com a substituição do sistema de Controle de Mercadoria 

em Trânsito (Cometa), pelo Sistema de Trânsito de Mercadoria (Sitram), no processo de 

controle e cobrança do ICMS. É um estudo quali-quantitativo, na medida em que se sustenta 

em ideias, proposições, conceitos e teorias; e pressupõe uma análise empírica dos dados. O 

resultado demonstra que a maioria dos usuários entrevistados estava satisfeita com o novo 

processo de cobrança de impostos e apontou poucas dificuldades e sugeriu à Secretaria da 

Fazenda focar na resolução dos problemas apontados. 
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Após a extinção das barreiras alfandegárias em 1993 pelos países membros da 

União Europeia, bem como a existência de Estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina  

não possuírem postos fiscais, vez por outra vem à tona nas administrações tributárias a intenção 

de fecharem seus postos fiscais, assim é que Noleto e Oliveira (2015) elaboraram o 

documentário sobre a importância dos postos fiscais e comandos volantes visando chamar 

atenção da administração fazendária quanto a importância dos postos fiscais e comandos 

volantes na era da nota fiscal eletrônica. E chamaram de inconsequente a desativação de 

unidades fixas e móveis sem a devida discussão e apresentação de solução prontamente 

antecipada para cobrir as lacunas nos quesitos: registros de passagens de notas fiscais 

eletrônicas, controle efetivo do trânsito de caminhões carregados com mercadorias pelo Estado 

(entrada e saída), a evasão e sonegação fiscal nas fronteiras que estariam abertas.  

Concluíram que o Estado do Tocantins tem como característica básica ser um ente 

federativo consumidor em que sua economia principal é a pecuária e a agricultura, bem como 

posição geográfica que o classifica como “corredor de mercadorias”. Aconselharam a Secretaria 

da Fazenda a fazer investimentos e apresentar soluções para a integralização do controle das 

mercadorias em trânsito, em especial, os comandos volantes para inibir a evasão fiscal que é 

muito grande no Estado (principalmente nas saídas de gado e grãos) e gestão inteligente de 

operações especiais nos postos fiscais, investindo e tornando-os mais modernos e com 

condições mais humanas de trabalho focando em investimentos na modernização dos postos 

fiscais e comandos volantes (NOLETO; OLIVEIRA, 2015). 

Os fatores que influenciam a arrecadação de ICMS têm recebido significa atenção 

nos estudos empíricos de finanças públicas. O diferencial deste trabalho consiste em verificar 

o efeito dos postos fiscais fixos estaduais na arrecadação tributária especificamente com relação 

ao ICMS no estado do RN que se situa em uma região do País que tem como característica a 

grande aquisição de mercadorias produzidas em outras regiões. A estratégia metodológica de 

avaliação da extinção dos postos fiscais utilizada neste trabalho consiste no método da diferença 

em diferenças semelhante a abordagem seguida em Mattos, Rocha e Toporcov (2013). 

 

2.2 ICMS - principal tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal 

 

A Constituição Federal é quem distribui a competência tributária aos entes da 

federação para que instituam, cobrem, administrem e pratiquem todos os atos referentes e 

necessários ao instituto tributário. Deixando de lado os tributos de competência da União e dos 
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Municípios e partindo para os tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal onde 

um imposto em especial o ICMS é que será objeto de nosso estudo. 

A Carta Magna de 1988 define que compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituírem os seguintes tributos: 

✓ Taxas e Contribuição de Melhoria (art. 145, incisos II e III); 

✓ Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou 

Direitos a ele relativos-ITCD (art. 155, inciso I); 

✓ Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS (art. 155, inciso II); 

✓ Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (art. 155, inciso 

III).  

O ICMS teve suas origens ligadas ao IVC (Imposto sobre Vendas e Consignações), 

o qual evoluiu para o ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias). Para dar uma melhor 

precisão, o IVC foi criado pela Lei Federal nº 4.625/22 e o ICM por meio da EC 18/65, ambos 

incidiam sobre o consumo e foram a base de arrecadação dos Estados, nas suas respectivas 

épocas, assim como é hoje o ICMS. Detentor de vasto campo de incidência, posta à sua ampla 

configuração, o ICMS recai sobre a circulação de mercadorias (inclusive alimentos), nos 

serviços de transportes (interestadual e intermunicipal) e de comunicação, na entrada de 

produtos importados na forma regulamentada (LIMA, 2010). 

 

2.2.1 Previsão legal 

 

O ICMS, Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação tem seu 

marco legal inicial no art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988: 
 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

II- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 

prestações se iniciem no exterior. 
 

O ICMS foi regulamentado pela Lei Complementar nº 87/96, conhecida como Lei 

Kandir, que em seu artigo 1º recepcionando da CF define os entes da Federação competentes 

para instituição do ICMS: 
 

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte 
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interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior. 
 

Na linha do ordenamento jurídico as unidades subnacionais recepcionaram os 

comandos das leis federais. As características desse imposto estadual são: não-cumulatividade, 

possibilidade de seletividade, indireto e regressividade. 

 

2.2.2 A não-cumulatividade 

 

A não-cumulatividade é uma das características do ICMS prevista nas normas 

pertinentes e diz respeito à não-cumulatividade do imposto, ou seja, compensa-se o valor devido 

em cada operação ou prestação com o montante cobrado nas etapas anteriores da circulação, 

não incidindo, em tese, o efeito cascata. 

Sobre a não-cumulatividade do ICMS, a CF/88 (Art. 155, § 2º, I), confirma: 
 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa 

à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas 

anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 
 

Com mais clarividência a não-cumulatividade é retratada na Lei Complementar nº 

87/96, cumprindo justamente o objetivo das leis complementares: 
 

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas 

operações anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 
  

No artigo seguinte a Lei Complementar disciplina a aplicação do referido princípio 

dessa forma: 
 

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito 

passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operação de que 

tenha resultado a entrada de mercadoria real ou simbólica, no estabelecimento, 

inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao Ativo Permanente, ou recebimento 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 

 

Os dispositivos legais determinam que o princípio da não-cumulatividade se aplica 

nas operações e prestações internas e interestaduais. 

 

2.2.3 Seletividade 

 

Outra característica do ICMS, prevista na CF/88 (Art. 155, § 2º, inciso III) diz 

respeito à seletividade do mesmo em função da essencialidade ou não das mercadorias e dos 
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serviços: “Art. 155, § 2º, III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias 

e dos serviços.” 

Antes da Constituição Federal de 1988, o então ICM tinha a mesma alíquota para 

todas as mercadorias, o art.155, §2º, inciso III, da Constituição de 1988 faculta a seletividade 

em razão da essencialidade das mercadorias e dos serviços, por isso no Estado de São Paulo 

temos, entre outras, alíquotas de 7% (sal de cozinha) até 25% (produtos supérfluos) 

(CHIMENTI, 2010). 

A aplicação deste princípio aparece na definição das alíquotas incidentes sobre a 

base de cálculo de certos produtos diferenciados, supérfluos, de luxo ou causadores de 

externalidades negativas. Tributando-se com alíquotas maiores a exemplo do Ceará com 28%, 

produtos e serviços como: bebida alcoólica, arma e munições, fogos de artifício, fumo, cigarro 

e demais artigos de tabacaria, aviões ultraleves e asas-deltas e suas partes e peças, rodas 

esportivas para automóveis, e para os seguintes produtos, inclusive suas partes e peças: drones, 

embarcações e jet-skis. E com 27% a gasolina. 25% energia elétrica, joia, querosene para 

aeronave, óleo diesel, álcool anidro e hidratado para fins combustíveis. 

 

2.2.4 Regressividade 

 

Tributos regressivos são aqueles em que a alíquota diminui à proporção que os 

valores sobre os quais incide são maiores, ou seja, têm relação inversa ao nível de renda do 

contribuinte. O ICMS é, também, um imposto regressivo, instituto que tende a penalizar mais 

as famílias de renda inferior do que aquelas de renda superior, em termos proporcionais. Quer 

dizer, o gravame do imposto é muito mais sensível nos baixos salários do que nos salários mais 

elevados (LIMA, 2010). 

De forma semelhante um imposto é regressivo em relação à renda do contribuinte, 

quando a relação entre o imposto a pagar e a renda decresce com o aumento do nível de renda. 

É uma característica dos tributos indiretos os quais são cobrados de todos os indivíduos pelo 

mesmo valor, independentemente dos níveis de renda individuais (LIMA, 2010). 

A regressividade é uma característica dos impostos sobre o consumo, como é o caso 

do ICMS. Para esclarecer mais um pouco sobre a regressividade será usada a explicação do 

oposto que seria a progressividade. Impostos progressivos são aqueles em que a alíquota 

aumenta à proporção que os valores sobre os quais incide são maiores, mantendo uma relação 

positiva com o nível de renda, um exemplo de imposto progressivo é o IR (Imposto de Renda). 
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2.2.5 Indireto  

 

O ICMS, figurando no elenco do Sistema Tributário Nacional como um imposto 

indireto, tem o fardo tributário sustentado, efetivamente, pelo consumidor final, tendo em vista 

que o valor do imposto é embutido no preço dos produtos ou mercadorias (LIMA, 2010). 

Entretanto, o consumidor final não recolhe o imposto destacado no documento 

fiscal de compra, diretamente na rede bancária autorizada, quem o faz, arcando com o montante 

financeiro diante do Estado, é o contribuinte de direito, na qualidade de responsável tributário 

ou sujeito passivo da obrigação. 

Daí dizer-se que o ICMS é um tributo indireto, posta a existência de uma terceira 

pessoa (empresa ou firma), fazendo a intermediação, entre aquela que, efetivamente, suporta o 

fardo tributário e o ente tributante (sujeito ativo) a quem o produto do imposto se destina 

(LIMA, 2010). 

Em outras palavras, diríamos que o contribuinte de direito é apenas um repassador 

do imposto em nome do contribuinte de fato, o consumidor final. Situação essa que propicia 

uma maior facilidade de sonegação fiscal por parte do vendedor que recebe do consumidor final 

o valor do imposto para posteriormente repassar ao fisco (LIMA, 2010). 

Essas são as principais características do ICMS necessárias para compreensão da 

abordagem desse estudo.  

 

2.3 Barreiras alfandegárias das unidades subnacionais 

 

Nos Estados do Nordeste, como pode ser observado no gráfico 1, a maior parte dos 

ingressos financeiros definidos como receita pública decorrente da arrecadação tributária 

consiste nos recolhimentos advindos do ICMS totalizando mais de 80% em 2014. No tocante a 

relação ICMS e receita corrente, observa-se que a parcela advinda do ICMS também é 

significativa, mas com maior heterogeneidade entre os Estados, por exemplo, no Maranhão a 

participação do ICMS perfaz apenas 33,67% ao passo que no Pernambuco atinge 48,31%. 
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Gráfico 1 – Participação do ICMS na Receita Tributária e Receita Corrente em 2014 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do SICONFI (2014) 

             

As administrações tributárias que são os órgãos estaduais responsáveis pela 

arrecadação dos impostos da competência constitucional das Unidades da Federação e do 

Distrito Federal. Para realização dessa responsabilidade instituem sua estrutura organizacional, 

dentro dessa estrutura existe a Fiscalização da Mercadoria em Trânsito que exerce sua atividade 

fim de arrecadar o ICMS no momento da Circulação das Mercadorias e nas Prestações de 

serviço de transporte.    

A fiscalização de mercadoria em trânsito é realizada principalmente nos postos 

fiscais, que são barreiras alfandegárias localizadas nas fronteiras rodoviárias, aéreas e marítimas 

dos Estados, chamados de postos fiscais de fronteira, fiscalizando e controlando as operações 

interestaduais e de importação; bem como se utiliza de postos fiscais intermediários, que se 

localizam no interior do território do Estado, fiscalizando, controlando principalmente as 

operações internas (circulação de mercadorias comercializadas entre contribuintes sediados na 

mesma unidade da Federação) e de volantes fiscais, unidades móveis. A fiscalização, o 

monitoramento e o controle da circulação de mercadorias nesses Estados respondem por um 

pilar fundamental para a arrecadação do ICMS. 

Os postos de fiscalização estão localizados nos principais pontos de fronteiras. As 

administrações tributárias procuram ter um rígido controle nas suas fronteiras, com registro de 

todas as operações de trânsito. Há três tipos de situação: Entrada (interestadual e importação), 

Saída (interestadual e exportação) e Trânsito Livre (quando a unidade subnacional faz somente 

parte do percurso) (COSTA, 2009).  
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2.3.1 Dos tipos de operações 

 

As administrações tributárias procuram ter um rígido controle nas suas fronteiras, 

com registro de todas as operações de trânsito. Há três tipos de situação: Entrada (interestadual 

e importação), Saída (interestadual e exportação) e Trânsito Livre (quando a unidade federada 

faz somente parte do percurso).  

As operações de entradas em cada Estado contemplam as mercadorias destinadas 

ao consumo interno, as quais arrecadam ICMS sobre o valor final de venda ou sobre o valor 

agregado internamente ao Estado conforme as legislações, acordos e protocolos vigentes. 

As operações de Entrada no Estado, para cobrança do ICMS no Posto de Fronteira 

se classificam em: normal, antecipação, antecipação credenciada, substituição, substituição 

credenciada, retenção na fonte, devolução, diferencial de alíquota e venda a ordem e a negociar 

(sem destinatário definido). No caso de credenciamento, o contribuinte acorda com a 

administração fazendária para que o pagamento do imposto que deveria ser efetuado com a 

chegada da mercadoria na fronteira seja efetuado após a chegada da mercadoria no seu 

estabelecimento, dentro de prazo estabelecido. Na retenção o vendedor já retém o imposto para 

o Estado destinatário, para isso tem um cadastro junto à unidade de destino, os demais recolhem 

o ICMS antes de adentrarem ao território do destinatário, o que costumeiramente provoca a 

retenção dos veículos de carga até o pagamento do ICMS, motivo de reclamações dos 

transportadores autônomos (sem organização jurídica) e transportadoras (com organização 

jurídica).  

No caso das operações de saídas de mercadorias do Estado, não merecem maior 

atenção pela fiscalização, pois as mercadorias produzidas no Estado destinadas a venda em 

outra Unidade da Federação o ICMS já foi lançado através da nota fiscal emitida com ICMS 

destacado com alíquota de 12%. Classifica-se em normal, a negociar, devolução e venda a 

ordem.  

As operações do trânsito livre de mercadorias ocorrem quando da entrada de 

mercadorias num Estado, com destino final outro Estado ou País, não menos importante são 

objeto de fiscalização para assegurar que as mesmas sigam até o destino declarado evitando a 

prática fraudulenta do internamento. 
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2.3.2 Correntes a favor e contra a extinção dos postos fiscais 

 

As Secretarias Estaduais de Fazenda, órgãos responsáveis pela administração 

fazendária encontram-se hoje em diferentes estágios na busca de melhoria de suas gestões 

administrativo-tributárias. Nessa busca de aperfeiçoamento no âmbito principalmente da 

redução de despesa, surgiram os defensores da extinção dos postos fiscais, por possuírem 

elevado custo de manutenção em virtude de funcionarem ininterruptamente e se localizarem 

em áreas remotas, na divisa dos territórios estaduais; proposição baseada no exemplo da 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) criada pelo Tratado de Roma em março de 1957, onde 

um dos objetivos era de criar um Mercado Comum em que as mercadorias circulassem 

livremente entre os países membros, mas somente em 1987 após celebrarem o “Ato Único 

Europeu”, foi que os países assumiram o compromisso de suprimir as barreira alfandegárias 

que obrigavam o controle sistemático das mercadorias que circulavam no espaço comunitário, 

fato que veio a concretizar-se em 1993, quando efetivamente as fronteiras fiscais foram 

abolidas. 

Outro motivo é que alguns Estados não utilizam para arrecadação do ICMS, em 

suas estruturas organizacionais os postos fiscais como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Os defensores da extinção dos postos fiscais, tal como Paraná (2009), argumentam 

que: 

1) é uma Estrutura Organizacional gigante e consequentemente onerosa; 

2) é um entrave burocrático; 

3) não bloqueia totalmente a entrada de mercadorias ilegais; 

4) as cargas podem passar por desvios; 

5) o Posto Fiscal realiza retrabalho para cadastrar a nota fiscal novamente e validá-

la em território estadual; 

6) causa transtornos com o atraso das mercadorias e longas filas nas rodovias 

federais; 

7) retenção de veículo com carga para vários contribuintes regulares em virtude de 

apenas um ter pendências com o fisco estadual; 

8) muitas paradas dos veículos onerando o serviço de transporte de cargas; 

9) subutilização da Nota Fiscal Eletrônica(NF-e), do Conhecimento de Transporte 

Eletrônico (CT-e), do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDF-e) e 

do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 
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Posicionando-se noutro extremo seus defensores a exemplo de Noleto e Oliveira 

(2015) alegam a importância da Fiscalização de Mercadorias em Trânsito com seus postos 

fiscais e volantes fiscais (fiscalização móvel) mesmo na era da nota fiscal eletrônica tendo em 

vista que: 

1) os registros de passagens de notas fiscais eletrônicas nos postos fiscais criam 

banco de dados para cadastro, registros e controle para que se iniciem as 

auditorias a partir do cruzamento dessas informações subsidiando a lavratura de 

auto de infrações, intimando e selecionando os contribuintes que reiteradamente 

desobedecem à legislação fiscal, sonegando, praticando crimes contra a ordem 

tributária, descumprindo as obrigações principais e acessórias; 

2) controle efetivo do trânsito de caminhões carregados com mercadorias pelo 

Estado (entrada e saída);  

3) os registros de passagem das notas fiscais inibem sonegação fiscal porque não 

existe a convicção plena de que as entradas e saídas de mercadorias nos 

estabelecimentos dos contribuintes estão sendo adequadamente lançadas em 

suas escriturações; 

4) os devidos registros de passagens das notas fiscais eletrônicas impem a 

reutilização e o “cancelamento de NFe”, que já acobertou uma operação; 

5) impedem o trânsito de mercadorias sem emissão de documentos fiscais, 

ocasionando na falta de registros de entradas e saídas nos livros contábeis ou 

escriturações digitais das empresas; 

6) destaca-se ainda que a ação do agente fiscal na execução do confronto das notas 

fiscais eletrônicas com a conferência física das mercadorias é insubstituível, 

tendo em vista que as diferenças encontradas na quantidade e especificação das 

mercadorias e o preenchimento correto dos documentos fiscais, como: origem, 

destino, regularidade dos contribuintes (inscrições ativas ou suspensas, podendo 

também ser verificados), idoneidade, validade e a verificação dos efeitos fiscais 

das notas fiscais eletrônicas são atividades que cotidianamente são motivos de 

autuações nos postos fiscais e unidades móveis de fiscalização; 

7) as estruturas físicas dos postos fiscais são utilizadas através de convênio por 

outros órgãos como Secretaria de Agricultura passando também a ser barreiras 

zoo-fitossanitárias e Secretaria de Segurança Pública no combate aos crimes e 

contravenções. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Base de dados 

 

Os dados são de natureza secundária provenientes do Sistema Gerenciador de Séries 

Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil e do IPEADATA. Por meio do SGS é possível 

identificar, em termos mensais, a arrecadação nominal de ICMS dos Estados Nordestinos, o 

Índice de Preço da Cesta básica das capitais dos Estados1, Índice de volume de vendas no 

comércio varejista e Saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional. Conforme 

Mattos, Rocha e Toporcov (2013), essas variáveis são capazes de capturar respectivamente, o 

nível de preço, o nível de atividade econômica e o tamanho do mercado de crédito em cada 

Estado contribuindo para identificação das particularidades econômicas das unidades 

federativas capazes de também influenciar na arrecadação de ICMS. Ademais incluíram-se 

variáveis dummies mensais e anuais com o intuído de captar, respectivamente, a sazonalidade 

existente e choques macroeconômicos que possam afetar as estimativas. 

Como o ICMS é um imposto altamente relacionado com a atividade real dos 

Estados, acredita-se que a inclusão do índice de volume de vendas capture a evolução do 

comércio no varejo no próprio estado, não permitindo a comparação entre estados. O saldo das 

operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional para os estados em milhões de reais busca 

capturar o tamanho do mercado de crédito em cada estado, complementando desta forma a 

medida de volume de vendas. Espera-se que quanto maior índice de volume de vendas e o saldo 

das operações de crédito maior seja o nível de arrecadação de ICMS nos estados, procurando-

se com estas variáveis, captar, respectivamente a evolução da atividade econômica e o efeito-

renda (MATTOS; ROCHA; TOPORCOV, 2013). 

O custo da cesta básica das capitais dos estados busca medir o custo de vida, o efeito 

preço do local, e pode afetar o nível de arrecadação de duas maneiras. Primeiro, quanto maior 

o custo de vida, menor o consumo das famílias e, consequentemente, menor o nível de 

arrecadação. Por outro lado, pode ser que mesmo em um ambiente de menor consumo os preços 

mais elevados impliquem numa maior arrecadação, com o que seria observada uma associação 

positiva entre a arrecadação e este indicador (MATTOS; ROCHA; TOPORCOV, 2013). 

Contudo, como estar sendo analisada a arrecadação real e há uma defasagem entre o fato 

                                                 
1 Para os estados de Alagoas, Maranhão e Piauí, cujo dado não está disponível, calculou-se a média do preço dos 

Estados mais próximos.  
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gerador do imposto e a efetivação da arrecadação do governo o efeito Tanzi sugere uma relação 

negativa entre o aumento do nível de preço e a arrecadação real (TANZI, 1977). 

No tocante ao IPEADATA foi possível identificar a inflação ocorrida no período e 

por meio do IGP-DI transformar as variáveis nominais em termos reais a valores constantes de 

2015. Os dados compreendem o intervalo de 2009 a 2015. 

 

3.2 Modelo de Diferenças em Diferenças (DD) 

 

O principal desafio de uma avaliação de impacto é determinar o que teria acontecido 

aos beneficiários se o programa não existisse. Idealmente a melhor estratégia seria comparar 

como indivíduo teria saído com e sem intervenção ou "tratamento". Mas um indivíduo não pode 

estar nos tratados e nos grupos de controle ao mesmo tempo (PEIXOTO et al., 2015).  

Os métodos de avaliação de impacto de políticas públicas são geralmente divididos 

em dois grupos: o experimental e o não experimental. No primeiro a seleção dos participantes 

e não participantes do programa é aleatória e é considerado o método de referência na área de 

avaliação. No segundo grupo há uma variedade de métodos distintos que, embora façam uso de 

hipóteses específicas para identificar o efeito causal do programa, procuram mimetizar o 

método experimental (FOGUEL, 2012).  

Esses métodos, conforme Peixoto et al. (2015) variam de acordo com seus 

pressupostos subjacentes sobre como resolver o viés de seleção na estimativa do efeito do 

tratamento do programa. Neste trabalho dada a forma de intervenção governamental e o perfil 

dos Estados que compõe a amostra o método DD se mostra o mais apropriado ao eliminar o 

viés resultante da heterogeneidade não observada invariante no tempo dos Estados nordestinos 

através da diferenciação.  

O método DD é baseado no cálculo de uma dupla subtração: a primeira se refere à 

diferença das médias da variável de resultado entre os períodos anterior e posterior ao programa, 

para o grupo de tratamento (Participantes do programa) e para o de controle (Não participantes 

do programa), e a segunda se refere à diferença da primeira diferença calculada entre esses dois 

grupos (FOGUEL, 2012). Dado que o estado do Rio Grande do Norte recebeu a intervenção 

durante o período analisado ele será o grupo de tratamento e grupo de controle os Estados da 

Região Nordeste. 

A principal hipótese do método de DD é que a trajetória temporal da variável de 

resultado para o grupo de controle represente o que ocorreria com o grupo tratado, caso não 

houvesse a intervenção. Logo um dos requisitos do método consiste nas séries da variável de 
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resultado para os dois grupos possuírem a mesma tendência temporal no período que antecede 

a implementação da política (PEIXOTO et al., 2015). 

O método DD, essencialmente, realiza uma comparação de participantes e não 

participantes antes e após a intervenção. E o resultado pode ser interpretado como o efeito 

médio do tratamento sobre os tratados dada a hipótese de que os não tratados retratam o grupo 

tratado na ausência da intervenção. A figura 1 apresenta a linha de tempo da extinção dos Postos 

Fiscais de Fronteira do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 1 – Linha de tempo da extinção dos Postos Fiscais de Fronteira do Estado do Rio Grande 

do Norte 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo de DD pode partir de um modelo básico, conforme a seguinte 

especificação: 

 

Yi,t = β0 + β1Tratamentoit + B2Períodoit + B3(Tratamentoit ∗ Períodoit) + βXi,t + εi,t (1) 

 

Pode também ser especificado no formato para dados em painel com estrutura de 

efeito aleatório e de efeito fixo, como descrito a seguir, respectivamente:   

 

Yi,t = α + β1Tratamentoit + B2Períodoit + B3(Tratamentoit ∗ Períodoit) + βXi,t + δT + ui + εi,t (2) 

 

Yi,t = αi + B1Períodoit + B3(Tratamentoit ∗ Períodoit) + βXi,t + δT + εi,t (3) 

 

A determinação do melhor modelo se baseia nos testes de Breusch-Pagan (BP), 

Chow e de Hausman. 

A variável dependente 𝑌𝑖,𝑡 corresponde ao logaritmo da arrecadação real de ICMS 

dos estados do NE, a variável de tratamento assume valor 1 para o RN que extinguiu os PFs, a 

variável Período assume valor 1 no período em que houve a extinção dos PFs do RN e (𝑋𝑖,𝑡) 

corresponde ao vetor de variáveis de controle, em logaritmo, são elas: o índice de Preço da 

Jan de 2009 

 

Nov de 2012 Dez de 2015 

TodosEstados 

do NE 
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NE 
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Cesta básica das capitais dos Estados, Índice de volume de vendas no comércio varejista e Saldo 

das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional em termos reais. Ademais foi incluída 

uma tendência determinística T cujo efeito é captado pelo parâmetro δ e 𝐵3 é o parâmetro de 

interesse que captura o efeito da extinção dos PFs sobre a arrecadação de ICMS;ui é um 

elemento aleatório específico do Estado, α é um efeito individual não observado enquanto 𝜀 

denota um termo de erro.  

Vale destacar que o modelo de painel efeito fixo é particularmente importante, pois 

controla não apenas a heterogeneidade não observada invariante no tempo, mas também a 

heterogeneidade observada em múltiplos períodos (PEIXOTO et al., 2015). Ademais, dada a 

forma funcional utilizada, log-log, o coeficiente estimado multiplicado por 100 retrata, em 

termos percentuais, o efeito aproximado da intervenção. O seu efeito preciso, em termos 

percentuais, é identificado ao aplicar o valor do coeficiente na função exponencial natural, 

subtrair uma unidade e multiplicá-lo por 100. 

 

3.3 Grupo de tratamento e de controle 

  

A tabela 1 apresenta a taxa de crescimento da arrecadação de ICMS dos Estados 

nordestinos de 2010 a 2015. No ano de 2013, o primeiro após a intervenção, é possível observar 

que o RN apresentou a menor taxa de crescimento dentre os Estados analisados, situação 

contrastante ao verificado nos anos anteriores no qual ele estava nas posições superiores em 

taxa de crescimento da arrecadação na região. Contudo apenas observando esses dados não é 

possível computar esse resultado a intervenção, pois outros fatores podem influenciar na 

variável analisada. 

 

Tabela 1 – Taxa de crescimento na arrecadação real de ICMS 

Data 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alagoas (AL) 16.00% 0.77% 1.93% 4.82% 1.78% -0.20% 

Bahia (BA) 13.41% 0.73% 2.34% 9.59% 2.24% -0.87% 

Ceará (CE) 13.26% 1.89% 6.16% 7.29% 3.19% -2.47% 

Maranhão (MA) 10.88% 6.73% 6.70% 7.26% 2.00% -0.48% 

Paraíba (PB) 13.80% 3.12% 8.45% 9.94% 10.05% -3.17% 

Pernambuco (PE) 15.81% 8.90% 0.78% 4.06% 2.68% -5.03% 

Piauí (PI) 14.38% 0.35% 8.13% 5.38% 5.71%  1.27% 

Rio Grande do Norte (RN) 11.27% 3.07% 9.53% 3.02% 3.35% -3.43% 

Sergipe (SE) 22.18% -0.33% 8.72% 4.45% 1.69% -0.09% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN (2017) 
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Ter um bom contrafactual consiste em um dos principais requisitos do método DD. 

Logo os grupos necessitam a mesma tendência temporal no período que antecede a intervenção, 

mas não é necessária que eles partam exatamente do mesmo ponto antes do programa. O método 

de DD é capaz de lidar com diferenças existentes entre os grupos pré-programa. Se a condição 

de mesma tendência é atendida, então desvios na trajetória da variável de resultado entre os 

grupos após o programa são atribuídos aos efeitos causais da intervenção (FOGUEL, 2012). 

A partir do Gráfico 2 é possível observar que os Estado da região NE, em sua 

totalidade, são um bom grupo contrafactual, dada a tendência semelhante no crescimento na 

arrecadação real de ICMS no período que antecede a intervenção, contudo quando analisamos 

alguns grupos específicos de Estados é possível observar uma tendência um pouco destoante 

como por exemplo o grupo Bahia-Ceará-Pernambuco (BACEPE). O grupo composto por 

Maranhão e Paraíba, estados cujo nível de arrecadação de ICMS mais se aproxima do RN, 

destoam um pouco também no crescimento de arrecadação no período de 2011 a 2012. Logo é 

possível identificar um grupo menor de Estados, mas que se adéqua melhor a análise proposta, 

o mesmo consiste nos Estados nordestinos com exceção do grupo BACEPE. 

 

Gráfico 2 – Crescimento na arrecadação real de ICMS no RN e no grupo composto pelos demais 

Estados nordestinos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN (2017) 
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Gráfico 3 – Crescimento na arrecadação real de ICMS no RN e no grupo formado por Maranhão 

e Paraíba 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN (2017) 

 

Gráfico 4 – Crescimento na arrecadação real de ICMS no RN e no grupo formado pela Bahia, 

Ceará e Pernambuco 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN (2017) 
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Gráfico 5 – Crescimento na arrecadação real de ICMS no RN e no grupo formado pelos demais 

Estados no Nordeste exceto Bahia, Ceará e Pernambuco 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN (2017) 

 

A tabela 2 apresenta o comportamento médio das demais variáveis capazes de 

influenciar na arrecadação real de ICMS que foram incluídas no modelo. Como pode ser 

observado, grupo de controle e tratamento apresentam características semelhantes no período 

que antecede e posteriormente ao programa exceto ao saldo das operações de crédito 

sinalizando que há uma diferença de nível de atividade econômica entre os grupos, contudo a 

metodologia de avaliação proposta é capaz de controlar esse tipo de diferencial. 

 

Tabela 2 – Média das covariáveis incluídas no modelo 

 Controle* Tratado 

2009 a 2012 2013 a 2015 2009 a 2012 2013 a 2015 

Preço da Cesta básica 204,60 281,07 216,18 280,97 

Índice de volume de vendas  

no comércio varejista 81,67 96,65 81,43 97,69 

Saldo das operações de crédito 

do Sistema Financeiro Nacional 36.314,63 49.274,80 19.957,65 30.199,97 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN (2017) 

Nota: * Todos Estados do Nordeste exceto o Rio Grande do Norte 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 3 apresenta as estimativas dos modelos de dupla diferenças na abordagem 

de dados empilhados (pooled), de feito aleatório e efeito fixo. As variáveis definidas para 

compor o modelo apresentaram efeito em sua maioria significativo e com alto nível de 

explicação conforme o R2-ajustado.  

O volume de vendas no comércio varejista e os saldos das operações de crédito 

apresentaram coeficientes significantes e com sinal de acordo com o esperado, ou seja, a sua 

variação positiva proporciona o aumento da arrecadação de ICMS no Estado, em média. Esse 

resultado é esperado tendo em vista que a arrecadação de ICMS está bastante relacionada a 

atividade econômica do Estado e o índice de volume de vendas assim como o volume de crédito 

do Estado captam esse efeito de forma complementar no qual o primeiro caracteriza a evolução 

da economia e o segundo o tamanho da economia. 

  

Tabela 3 – Estimativas do Efeito da Extinção dos PFs no RN  

 Pooled Efeito Aleatório Efeito Fixo 

Preço da Cesta básica -0.0715 -0.2433*** -0.2853*** 

(-1.097) (-4.430) (-5.494) 

Índice de volume de vendas no 

comércio varejista 

0.1143*** 0.1423*** 0.1985*** 

(3.515) (5.731) (8.255) 

Saldo das operações de crédito 

do Sistema Financeiro Nacional 

0.9689*** 0.6226*** 0.4073*** 

(163.767) (21.065) (11.561) 

Tratado 0.0975*** -0.0113  

 (5.868) (-0.110)  

Período 0.0659*** 0.0623*** 0.0532*** 

 (3.943) (5.083) (4.602) 

Fim dos PFs no RN -0.1257*** -0.0982*** -0.0784*** 

 (-5.165) (-5.659) (-4.768) 

Tendência -0.0062*** -0.0017*** 0.0005 

 (-12.197) (-3.507) (0.993) 

Constante 3.2028*** 7.3904*** 9.4835*** 

 (8.316) (17.529) (21.195) 

R2 Ajustado 0.98 0.73 0.73 

N 756 756 756 

F 4310.28  348.43 

Wald chi2  2170.72  

Prob>F 0.00 0.00 0.00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

Notas: Entre parênteses estatística T / *p< 0.10 /  **p< 0.05 / ***p< 0.01 
 

No tocante o fator preço da cesta, por mais que a arrecadação de ICMS incida sobre 

o valor nominal dos bens e serviços, o aumento generalizado dos preços traz, em média, a 

redução na arrecadação real. Esse resultado é conhecido na economia como efeito Tanzi, no 
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qual dada a defasagem entre o fato gerador do imposto e o momento da efetivação do 

pagamento ao Estado, quanto maior a inflação menor será a arrecadação real. Além disso o 

aumento do preço da cesta básica pode repercutir na redução na capacidade de consumo das 

famílias e consequentemente em uma menor arrecadação de ICMS. Em todos os modelos 

apresentados na tabela 3 é possível observar que a extinção dos postos fiscais estaduais reduziu 

a arrecadação de forma significativa.  

A tabela 4 apresenta os resultados dos testes de Breusch e Pagan, teste Chow e teste 

de Hausman, que respectivamente, fundamentam a escolha entre o modelo de efeito aleatório e 

pooled, modelo de efeito fixo e pooled e modelo de efeito aleatório e efeito fixo. Os resultados 

revelam que o modelo de efeito fixo é o mais adequado a análise proposta.  

No modelo de efeito fixo da tabela 3 as estimativas sinalizam que o fim dos postos 

fiscais estaduais no RN representou uma redução de 7,5% na arrecadação de ICMS, valor 

inferior ao verificado no modelo de efeito aleatório, isso pode ser resultante de característica 

fixas não observáveis no RN que superestimavam o efeito da política, controladas no modelo 

de efeito fixo.  

 

Tabela 4 – Estimativas dos testes para identificação do melhor modelo 

Teste Estatística Prob. 

Breusch e Pagan 5186.93 0.0000 

Teste Chow 27.27 0.0000 

Hausman 125.93 0.0000 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

  

De acordo com a tabela 5 é possível observar que os coeficientes das variáveis 

desvio de inclinação da arrecadação de ICMS no período de 2010 a 2012 não são 

estatisticamente significativos, desta forma, não é possível rejeitar a hipótese nula de que os 

dois grupos, tratado e controle, possuem a mesma tendência temporal no período que antecede 

a implementação da política analisada. Sendo assim, ambos os grupos são adequados a análise 

proposta. 

 

Tabela 5 – Teste de identificação de desvio de tendência do grupo de tratamento no período que 

antecedeu o tratamento 

 Todos Estados NE RNALMAPBPISE 

Pretratamento2010 0,1394*** 0,1421*** 

 (11,722) (9,211) 

Pretratamento2011 0,1678*** 0,1648*** 

 (14,114) (10,687) 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 5 – Teste de identificação de desvio de tendência do grupo de tratamento no período 

que antecedeu o tratamento 

 Todos Estados NE RNALMAPBPISE 

Pretratamento2012 0,2114*** 0,2197*** 

 (17,390) (13,928) 

Desvioinclinação2010 -0,0317 -0,0344 

 (-0,889) (-0,911) 

Desvioinclinação2011 -0,0304 -0,0275 

 (-0,853) (-0,727) 

Desvioinclinação2012 0,0045 -0,0037 

 (0,125) (-0,096) 

Constante 12,8322*** 12,3987*** 

 (1619,080) (1245,319) 

r2_a 0,47 0,46 

N 423 282 

F 64,53 42,38 

p 0,00 0,00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

Notas: Estimativas baseadas em modelos de efeito fixo / * p< 0,10 /  ** p< 0,05 /  *** p< 0,01 
 

A tabela 6 apresenta o efeito da intervenção para diferentes grupos de controle, 

como já mostrado, o grupo de Estados nordestinos sem a presença da Bahia, Ceará e 

Pernambuco, conforme a análise gráfica anterior consiste no melhor grupo de comparação. 

Neste caso o efeito da intervenção no RN foi de uma redução de 8,5% na arrecadação de ICMS, 

valor superior, mas próximo, ao identificado no modelo que utilizava todos os Estados 

nordestinos. Isso sinaliza que a modelagem proposta é robusta a alterações no grupo de controle. 

A inclusão das variáveis dummies para os meses e anos melhorou o nível de ajuste dos modelos 

estimados e pouco afetou a estimativa do efeito da intervenção analisada. 

 

Tabela 6 – Estimativas do Efeito da Extinção dos PFs em diferentes grupos de controle 

 Todos  

Estados NE 

RNALMA 

PBPISE 

Todos 

Estados NE 

RNALMA 

PBPISE 

Preço da Cesta básica 

 

-0.2853** -0.3003** -0.1317 -0.1384 

(-3.133) (-2.598) (-1.597) (-1.332) 

Índice de volume de vendas no 

comércio varejista 

0.1985*** 0.1711** 0.2345*** 0.2218** 

(5.753) (3.890) (3.691) (3.078) 

Saldo das operações de crédito 

do Sistema Financeiro Nacional 

0.4073*** 0.5256*** 0.3758*** 0.5691*** 

(7.810) (7.970) (4.980) (5.273) 

Período 0.0532** 0.0668** 0.0369 0.0753* 

 (3.352) (3.258) (1.256) (2.258) 

Fim dos PFs no RN 

 

-0.0784*** -0.0885*** -0.0675*** -0.0850*** 

(-5.324) (-4.724) (-4.393) (-4.338) 

Tendência 0.0005 -0.0007   

 (0.643) (-0.588)   

Continua 
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Conclusão 

Tabela 6 – Estimativas do Efeito da Extinção dos PFs em diferentes grupos de controle 

 Todos  

Estados NE 

RNALMA 

PBPISE 

Todos 

Estados NE 

RNALMA 

PBPISE 

Dummies mensais   Sim Sim 

Dummies anuais   Sim Sim 

Constante 9.4835*** 8.3195*** 8.9096*** 6.9269*** 

 (14.247) (7.664) (9.857) (4.467) 

R2 Ajustado 0.74 0.74 0.81 0.80 

N 756 504 756 504 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

Notas:  *p< 0.10 / **p< 0.05 / ***p< 0.01 / Entre parênteses estatística T / Erro padrão robusto  
 

A tabela 7 apresenta o efeito da intervenção ao longo do tempo com intuito de 

observar se houve efeito heterogêneo entre os anos. Como pode ser observado, ainda em 2012, 

no mês de dezembro, o primeiro da intervenção, não houve efeito significativo na arrecadação 

de ICMS em todos os modelos analisados.  

No ano seguinte, conforme tabela 7, já se observou uma redução da arrecadação 

resultante da extinção dos PFs em todos os modelos. De 2013 a 2015 o efeito se intensificou 

elevando a perda de arrecadação de ICMS, respectivamente em, 5,26%; 8,2% e 11,6% no 

modelo com todos os Estados nordestinos e no modelo cujo grupo de controle não inclui BA, 

CE e PE a perda foi superior, perfazendo uma redução de, respectivamente, 6,7%; 9,5% e 13,1% 

na arrecadação de ICMS. Desta forma a extinção dos postos fiscais de fronteira teve um efeito 

não linear, tornando-se mais intenso nos anos seguintes a intervenção. 

 

Tabela 7 – Estimativas do Efeito da Extinção dos PFs no RN ao longo do tempo 

 Todos Estados NE RNALMAPBPISE 

Preço da Cesta básica -0.3109*** -0.3192* 

 (-3.427) (-2.319) 

Índice de volume de vendas no comércio 

varejista 

0.2187*** 0.1921** 

(5.444) (3.479) 

Saldo das operações de crédito do Sistema 

Financeiro Nacional 

0.4451*** 0.6580*** 

(5.344) (5.033) 

Período1 0.0235 0.0657 

 (0.670) (1.509) 

Período2 0.0610*** 0.0783*** 

 (4.384) (6.486) 

Período3 0.0653** 0.0886** 

 (3.174) (3.146) 

Período4 0.0899** 0.1412** 

 (2.963) (3.851) 

Fim dos PFsno RN 2012 0.0380 -0.0001 

 (1.119) (-0.002) 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 7 – Estimativas do Efeito da Extinção dos PFs no RN ao longo do tempo 

 Todos Estados NE RNALMAPBPISE 

Fim dos PFsno RN 2013 -0.0540*** -0.0693*** 

 (-4.606) (-4.333) 

Fim dos PFsno RN 2014 -0.0854*** -0.0997** 

 (-4.494) (-3.657) 

Fim dos PFsno RN 2015 -0.1234*** -0.1400*** 

 (-9.145) (-9.407) 

Tendência -0.0001 -0.0028 

 (-0.097) (-1.090) 

Constante 9.1666*** 7.1004** 

 (8.546) (3.569) 

R2 Ajustado 0.74 0.75 

N 756 504 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

Notas: *p< 0.10 / **p< 0.05 / ***p< 0.01 / Entre parênteses estatística T / Erro padrão robusto  
 

A tabela 8 apresenta a estimativa do impacto da extinção dos postos fiscais 

estaduais do Rio Grande do Norte em termos monetários. Observa-se que de 2013 a 2015, 

reduziu-se respectivamente a arrecadação em 251; 404 e 553 milhões de reais quando o grupo 

de controle utilizado no modelo detém todos os Estados nordestinos que possuem postos fiscais 

e no modelo cujo grupo de controle não inclui BA, CE e PE a perda foi superior, perfazendo 

uma redução de, respectivamente, 320; 469 e 624 milhões de reais. 

 

Tabela 8 – Estimativa do impacto, em termos monetários, da extinção dos postos fiscais 

estaduais do Rio Grande do Norte na arrecadação de ICMS 

ANO 
Todos Estados NE RNALMAPBPISE 

Percentual Monetário* (mil reais) Percentual Monetário* (mil reais) 

2013 5,26% 251.047,24 6,7% 319.775,01 

2014 8,2% 404.470,92 9,5% 468.594,35 

2015 11,6% 552.564,00 13,1% 624.016,24 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

Nota: *Valores da arrecadação de ICMS a preços de 2015 em mil reais 
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5 CONCLUSÃO 

 

A estratégia de utilização de fiscalização do trânsito de mercadorias por meio de 

postos fiscais possui defensores e críticos. A adoção ou não desse mecanismo está muito 

relacionada a economia da região, ou seja, se o Estado é predominantemente produtor ou 

consumidor de mercadorias. A política de extinção dos postos fiscais de fronteira do Estado do 

RN possibilitou a mensuração da sua importância do ponto de vista da arrecadação de ICMS, 

em uma economia predominantemente consumidora, utilizando o método de diferenças em 

diferenças tendo como grupo de controle Estados da região Nordeste. 

Observou-se que tanto o grupo formado pelos Estados nordestinos quanto o grupo 

formado pelos Estados nordestinos com exceção do Ceará, Pernambuco e Bahia são contra 

factuais adequados a análise. Os resultados encontrados sinalizam que a medida de extinguir os 

postos fiscais estaduais custou ao RN uma redução real na arrecadação de ICMS e que o efeito 

foi heterogêneo no período analisado. Esse impacto estimado pode ser usado como referência 

para uma melhor tomada de decisão no tocante a estratégia da administração pública.   

A busca por um sistema moderno que detecte evasões, fraudes e simulações por 

meio do compartilhamento de informação entre as unidades federativas e da implementação de 

inovações sempre prezando pela eficiência no processo de arrecadação não prejudicando as 

atividades de logística e faturamento do setor produtivo aparenta ser a melhor alternativa para 

a região Nordeste em relação a extinção dos postos fiscais estaduais no tocante a arrecadação 

tributária, visto que os potenciais ganhos na logística de transporte e do custeio da fiscalização 

geram perda significativa de arrecadação, conforme comprova o caso analisado. 
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