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RESUMO 
 

 
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) torna-se cada vez mais uma realidade. Desde o final de 2011, 
praticamente todas as operações interestaduais estão sendo acobertadas com o documento 
eletrônico. Essa ferramenta nasce com vistas a minimizar fraudes nas operações fiscais, 
trazendo a possibilidade de criação de controles em tempo real, acarretando diversos efeitos 
benéficos à administração tributária. Este trabalho se propôs a abordar esse assunto, tendo por 
objetivo geral analisar a utilização da NF-e no controle da arrecadação tributária sob a ótica 
dos gestores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE). Para alcance desse 
objetivo, buscou-se primeiramente a verificação do nível de confiabilidade desses gestores em 
relação aos dados extraídos da NF-e. Em seguida, procurou-se tanto identificar os controles 
utilizados, quanto investigar os que estão sendo desenvolvidos na SEFAZ-CE com base nessa 
ferramenta. Por fim, pretendeu-se observar os efeitos da utilização desses controles na ótica 
dos gestores fazendários. Como amparo teórico, fez-se uma revisão literária, tendo como foco 
a administração tributária e a nota fiscal eletrônica. Um estudo de caso na SEFAZ-CE foi a 
metodologia adotada, sendo coletadas informações quanto à percepção dos gestores 
fazendários por meio de questionários e entrevistas, analisados através do software ATLAS.ti 
versão 6.2 e por escala Likert. De posse dos resultados obtidos na pesquisa, conclui-se que os 
gestores fazendários, responsáveis por controlar as receitas advindas dos tributos estaduais, 
possuem bom nível de confiabilidade em relação à utilização dos dados extraídos da NF-e. 
Com efeito, vários controles, com base nessas informações, foram otimizados, implementados 
ou estão em implantação; e, de uma maneira geral, a utilização desses controles trazem efeitos 
positivos ao acompanhamento da arrecadação tributária cearense. 

 

Palavras-chave: Nota Fiscal Eletrônica. Arrecadação Tributária. Controles. 
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ABSTRACT 
 
 

The Electronic Invoice becomes increasingly a reality. Since late 2011, virtually all interstate 
operations are being covered up with the electronic document. This tool is born with a view to 
minimize frauds in fiscal operations, bringing the possibility of creating real-time controls, 
resulting several beneficial effects on tax administration. This study aimed to address this 
issue, having as main purpose to analyze the use of Electronic Invoice control of tax 
collection from the perspective of managers of the Department of Finance of the State of 
Ceará. To achieve this goal, this research searched first to verify the managers level of 
reliability related to the data extracted from the Electronic Invoice. And then, tried to identify 
as many controls that are currently being used and to investigate those that are being 
developed at the State of Ceará Secretary of Treasury based on this tool. Finally, this study 
sought to observe the effects of using these controls in the view of tax managers. As a 
theoretical support the study used a literature review, focusing on tax administration and 
electronic invoices. A case study about State of Ceará Secretary of Treasury was the 
methodology adopted with collected information regarding the perception of tax managers 
through questionnaires and interviews, analyzed using ATLAS.ti version 6.2 and Likert scale. 
The results obtained in the research concluded that tax managers, responsible for controlling 
the state revenues from taxes, have a good level of confidence regarding the use of data 
extracted from Electronic Invoice. As well, various controls, based on this information, have 
been optimized, implemented or are under implementation, and, in general, the use of these 
controls bring positive effects to the monitoring of tax collection of Ceará State. 

 

Keywords: Electronic Invoice. Tax Collection. Controls. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública é exercida com fulcro no interesse público, procurando 

atender como missão precípua os anseios e demandas da sociedade. Para saciar esses anseios 

e suprir essas demandas, o Estado instituiu tributos, considerados pela Contabilidade Pública 

receitas correntes, sendo essas a principal base de financiamento de dotações orçamentárias. 

Todo planejamento de governo passa por análises de dotações orçamentárias, sem as 

quais não poderiam investir em escolas, construir hospitais e subsidiar novas moradias aos 

mais necessitados. Como se observa, a “mola propulsora” de uma administração estatal são os 

recursos arrecadados por meio de tributos e, entre as suas espécies, se destacam os impostos. 

No caso dos Estados – membros da ordem constitucional brasileira, o principal tributo 

é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Toda Unidade Federada – UF 

busca melhorar a relação carga tributária versus arrecadação, ou seja, descobrir um ponto 

ótimo de tributação. Existem, no entanto, falhas de controle administrativo, ou por falta de 

tecnologia, ou legislação específica que ocasionam perdas na arrecadação. 

Assim, o conceito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) se predestina a minimizar essas 

falhas. Mediante o avanço tecnológico, a NF-e possui um controle em tempo real em que 

ambas as unidades federadas envolvidas em uma operação mercantil têm total conhecimento, 

não só das informações contidas nas notas fiscais, como também onde se encontram as 

mercadorias que estas acobertam e até mesmo ensejar uma possível ação fiscal.  

Essa ampliação de controles sobre as operações tem um custo tanto para o contribuinte 

quanto para o Estado neste primeiro momento, ou seja, na fase de implementação. Do ponto 

de vista administrativo, o uso generalizado de NF-e traz uma expectativa de ganho sobre a 

arrecadação, melhorando o controle das finanças públicas estaduais ou distritais. 

No Estado do Ceará não se espera algo diferente, pois há um investimento 

significativo em aplicativos (softwares), legislação específica e qualificação de mão de obra 

para orientação dos contribuintes e adequada análise do funcionamento tributário do ser 

estatal. 

Desde a publicação do Ajuste do Sistema Nacional Integrado de Informações 

Econômico-Fiscais (SINIEF) nº 07, de 30 de setembro de 2005, a obrigatoriedade de cada vez 

mais atividades econômicas emitirem a NF-e vem se tornando uma realidade. Desde o final de 
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2011, praticamente todas as operações interestaduais estão sendo acobertadas com o 

documento eletrônico. 

Nesse sentido, tomando como prisma a produção acadêmica, vale ressaltar que ainda 

há poucos trabalhos científicos abordando esse tema, tanto por parte das empresas, como do 

lado das unidades fazendárias. 

A razão de o estudo se concentrar na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará 

(SEFAZ-CE) decorre do seu amadurecimento quanto à implementação da NF-e, o qual teve 

início efetivo em de 1º de abril de 2008, com a obrigação prevista no Decreto nº 29.041/2007, 

em seu art. 3º, como também o fato do autor desenvolver trabalho nesse órgão, possibilitando 

maior acesso aos dados. 

Esse amadurecimento possibilita uma maior integração com os demais sistemas 

eletrônicos, alguns já em pleno funcionamento, outros ainda em fase de implementação. 

A SEFAZ-CE, decerto, se beneficiará com este trabalho, uma vez que, mediante a 

percepção dos gestores dessa Secretaria, haverá uma sinergia interna entre os setores 

abordados, como também um autoconhecimento da importância da NF-e como ferramenta 

indispensável à melhoria constante dos seus controles internos, os quais visam à otimização 

da arrecadação tributária, pois acarretam menores custos para o contribuinte e para o órgão 

fazendário (apesar da necessidade de desembolso inicial relatado nos parágrafos anteriores), 

ao mesmo tempo em que maximiza a eficiência da fiscalização, dificultando, assim, a 

sonegação de impostos. 

Para as demais secretarias de fazenda estaduais, este estudo científico servirá de 

referência e estímulo para que trabalhos similares sejam realizados em suas unidades 

federadas com o propósito futuro de troca de ideias, benchmarking e harmonização de 

controles. 

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, desde a instituição da NF-e, vem 

adaptando e inovando seus controles que visam otimizar a arrecadação tributária. Por 

exemplo, auditorias fiscais, que se utilizavam de técnicas de amostragem para encontrar 

indícios de sonegação tributária, passaram a ser analisadas na totalidade das operações num 

intervalo de tempo bem inferior ao que é corriqueiramente demandado, quando se utilizam 

notas fiscais nos modelos 1 ou 1-A (em papel). 

A facilidade de obter as informações das operações com mercadorias em tempo real 

possibilita aos fiscos estaduais e distrital meios para que sejam criados ou melhorados 
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controles já existentes com fins de diminuir a sonegação fiscal, melhorar o planejamento 

tributário, garantir precisão da pauta fiscal e automatizar alguns procedimentos que eram até 

então puramente burocráticos. 

Os gestores tributários, agentes públicos designados a acompanhar e administrar os 

recursos advindos dos impostos, são os responsáveis pela implementação dessa nova 

ferramenta. São esses agentes que possuem a competência e a incumbência de adequar a 

estrutura atual de fiscalização, monitoramento e arrecadação à nova sistemática exigida pela 

NF-e, ao mesmo tempo, são os principais avaliadores dos resultados obtidos das novas 

práticas utilizadas com esse novo recurso. 

Dessa forma, define-se o seguinte problema: Qual a percepção dos gestores que 

controlam a arrecadação tributária na SEFAZ-CE quanto à utilização da NF-e? 

Assim, apresenta-se o objetivo geral: Analisar a percepção dos gestores que controlam 

a arrecadação tributária na SEFAZ-CE quanto à utilização da NF-e. 

Para esse fim, alguns objetivos específicos precisam ser alcançados. Dessa maneira, 

sempre sob a ótica da percepção dos gestores fazendários, busca-se: 

1. Verificar o nível de confiabilidade no qual um gestor fazendário pode basear suas 

decisões com relação aos dados extraídos da nota fiscal eletrônica; 

2. Identificar os controles utilizados pela administração fazendária cearense desde a 

implantação da nota fiscal eletrônica; 

3. Investigar os controles em fase de implantação com base nos dados extraídos da 

NF-e; e 

4. Observar os efeitos dos controles utilizados com os dados extraídos da NF-e na 

percepção dos gestores que controlam a arrecadação tributária estadual do Ceará. 

Nesse âmbito, têm-se como ponto de partida os seguintes pressupostos:  

1. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e tem elevado nível de confiabilidade na percepção 

dos gestores que controlam a arrecadação tributária da UF sob exame; 

2. O uso da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e possibilitou a implementação de novas e/ou 

otimizadas sistemáticas de controle relacionadas com a arrecadação tributária 

estadual cearense; e 

3. Os controles utilizados na SEFAZ-CE, que têm como base os dados extraídos da 
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NF-e, possuem efeitos positivos na percepção dos gestores que controlam a 

arrecadação tributária deste Estado. 

Para alcançar os objetivos deste estudo, buscou-se organizar a metodologia com centro 

num estudo de caso na SEFAZ-CE, tendo como instrumentos de coleta de dados: o 

questionário e a entrevista. Foram utilizadas, para interpretação dos resultados, técnicas 

estatísticas para definição do perfil dos gestores auferidos, assim como escala Likert e análise 

de conteúdo, segundo os ensinamentos de Bardin (2011), para tabulação/catalogação das 

respostas apresentadas.  

A pesquisa está estruturada em cinco seções, sendo que a 1ª delas trata da introdução, 

na qual se apresentam a justificativa, o problema, os objetivos e os pressupostos do trabalho. 

A seção 2, com o título “A Administração Tributária e a Nota Fiscal Eletrônica”, refere-se à 

revisão da literatura e aborda os seguintes tópicos: receita pública, aspectos conceituais da 

receita pública, classificação da receita pública, estágios da receita pública, administração 

tributária e a nota fiscal eletrônica. 

Já na 3ª seção é apresentada a metodologia, descrevendo a caracterização da pesquisa, 

como também o ambiente em que foi realizado o ensaio, a forma da coleta e da análise dos 

dados. A quarta seção corresponde à apresentação do perfil dos respondentes e análise dos 

resultados da pesquisa. A quinta seção revela as conclusões alcançadas com o presente 

trabalho. 

Por fim, seguem as referências de obras/autores que embasaram, sob o prisma teórico 

e a perspectiva prática, a realização da pesquisa, viabilizando a consecução dos seus achados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

2 A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E A NOTA FISCAL ELETRÔ NICA 

 

Nesta seção, é desenvolvida a revisão teórica necessária à compreensão deste estudo 

de teor acadêmico. Para isso, abordam-se tópicos referentes ao tema, obedecendo a uma 

ordem de apresentação de assuntos com natureza mais ampla até uma abordagem mais 

específica. Dessa forma, os referidos tópicos se dividem em receita pública, administração 

tributária e nota fiscal eletrônica, tendo o primeiro as seguintes subseções: aspectos 

conceituais da receita pública, classificação da receita pública e estágios da receita pública. 

 

2.1 Receita pública 

 

Antes de adentrar os aspectos da Receita Pública, faz-se necessária uma conceituação 

sobre Administração Pública. Dessa forma, Meirelles (2008, p. 65) traz uma definição sobre o 

assunto: 

Em sentido formal, a Administração Pública, é o conjunto de órgãos instituídos para 
consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções 
necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado 
ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a 
Administração Pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à 
realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. 

 

Para Kohama (2001, p. 31), a Administração Pública é “todo o aparelhamento do 

Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando a satisfação das necessidades 

coletivas". 

 Ainda para esse autor (Idem), administrar significa gerir serviços públicos, não apenas 

prestá-los ou executá-los, mas sim dirigir, governar e exercer a vontade, de modo que o 

objetivo seja atingido de forma útil. 

Na inteligência de Matias-Pereira (2008), no entanto, o conceito de Administração 

Pública é amplo e complexo. Afirma o autor que, em razão da diversidade de sentidos da 

própria expressão, não há uma definição clara e consistente desta. Por esse motivo, a 

Administração Pública, num sentido amplo, tem por papel estabelecer quais entidades são as 

responsáveis para realizar as atividades públicas, sejam elas provindas de decisões políticas 

ou legislativas. 
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Em conclusão, Matias-Pereira (2008) define a Administração Pública, cujo objetivo é 

a gestão de bens e interesses da comunidade nas quatro esferas governamentais, regidos pelos 

princípios da moral e do bem comum. 

Na lição de Carvalho Filho (2006), a Administração Pública deve ser dividida em dois 

sentidos para melhor expressar a sua definição, em decorrência, principalmente, da 

dificuldade em abraçar a extensa gama de tarefas e atividades que o Estado tem como 

objetivo. Com efeito, o autor faz a separação do conceito da Administração Pública em 

sentido objetivo e em sendo subjetivo. Do ponto de vista objetivo: 

[...] deve consistir na própria atividade administrativa exercida pelo Estado por seus 
órgãos e agentes, caracterizando, enfim, a função administrativa [...]. Trata-se da 
própria gestão dos interesses públicos executados pelo Estado, seja através da 
prestação de serviços públicos, seja por sua organização interna [...]. (CARVALHO 
FILHO, 2006, p. 9). 
 

Já sob aspecto subjetivo, Carvalho Filho (2006, p. 10) defende a ideia de que a 

Administração Pública pode significar também “o conjunto de agentes, órgãos e pessoas 

jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas.” Para ele, neste 

sentido, leva-se em consideração o sujeito da função administrativa, isto é, quem de fato a 

exerce. Como forma de diferenciar do outro sentido exposto, este deve iniciar com iniciais 

maiúsculas.  

Na perspectiva de Marques (2008), a Administração Pública tem por escopo a 

realização de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades coletivas. De efeito, a 

Administração Pública se torna um meio pelo qual o Estado cumpre com sua meta de suprir 

as funções básicas necessárias à sociedade.  

Assim, a Administração Pública pode ser considerada sob o ângulo funcional e sob o 

aspecto organizacional: 

No aspecto funcional. Administração Pública significa um conjunto de atividades do 
Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no exercício de funções de 
governo, que organizam a realização das finalidades públicas postas por tais 
instituições e que produzem serviços, bens e utilidades para a população, como, por 
exemplo: ensino público, calçamento de ruas, coleta de lixo. 
[...] 
Sob o ângulo organizacional, Administração Pública representa o conjunto de órgãos 
e entes estatais que produzem serviços, bens e utilidades para a população, 
coadjuvando as instituições políticas de cúpula no exercício das funções de governo. 
Nesse enfoque predomina a realização de tais atividades; pensa-se, por exemplo, em 
ministérios, secretarias, departamentos, coordenadorias, etc. (MEDAUAR apud 
MARQUES, 2008, p. 3). 

 

Para atingir seus objetivos, porém, faz-se necessário que a Administração Pública 
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exerça atividades financeiras. Na lição de Castro (2008), só se justifica uma estrutura 

administrativa que tenha como fim cumprir o foco do Estado. Em outras palavras, o Estado se 

resume em buscar o bem comum da sociedade e é a Administração Pública que viabiliza a 

concretização dessas metas. 

Ainda na esteira do raciocínio desse autor Castro (Idem), a atividade fim da 

Administração Pública é aquela que afeta diretamente a sociedade, ou seja, a população. As 

atividades estão presentes nas áreas sociais, políticas, econômicas, educacionais, por exemplo. 

De outra parte, entende-se por atividade meio aquela necessária ao funcionamento da 

atividade estatal, independentemente dos resultados esperados. Essa atividade visa, 

exclusivamente, à manutenção da própria entidade. 

Enfim, para cumprir seu mister estatal, a Administração Pública necessita de recursos, 

pois, com a obtenção destes é possível realizar os objetivos almejados com vistas a suprir as 

demandas da sociedade.  

 

2.1.1 Aspectos conceituais da receita pública 

 

A “mola propulsora” das atividades exercidas pela Administração Pública são as 

chamadas receitas públicas. É mediante recolhimentos que o Estado adquire recursos 

financeiros para custear seus investimentos e suprir sua estrutura organizacional. 

Kohama (2001, p. 85) conceitua receita pública como “todo e qualquer recolhimento 

feito aos cofres públicos, quer seja efetivado através de numerário ou outros bens 

representativos de valores”. 

Assim, mesmo os recursos não recolhidos em virtude de legislação a qual obriga o 

indivíduo a um pagamento específico, esses também serão considerados como receita pública, 

ou seja, até mesmo depósitos em garantia, isto é, valores que não pertencem ao Estado, são 

também dessa forma denominados. 

Ainda no âmbito do conceito de receita pública, Kohama (2001) ratifica a ideia de que 

as receitas consideradas públicas não são apenas as advindas dos órgãos arrecadadores, 

porém, dentro de uma perspectiva mais abrangente, todo e qualquer crédito do Poder Público 

que seja arrecadados aos seus cofres por qualquer órgão da estrutura organizacional.  

Por esse motivo, Kohama (2001, p. 85) enfatiza a noção de que “quanto mais eficiente 
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a organização administrativa, maior será a eficácia na arrecadação e recolhimento das receitas 

que lhe incumbe arrecadar”. 

Silva (2009) compreende receita pública como o conjunto de recursos ou rendas 

entregues ao Estado por meio de contribuição da coletividade para fazer face às necessidades 

da sociedade. Dessa maneira, acentua, ainda, o autor, o fato de que a Administração Pública 

subsidia os encargos com a manutenção de sua organização, com o custo dos seus serviços, 

com a segurança da soberania e as iniciativas de fomento e desenvolvimento da economia e 

do bem-estar social.  

Silva (2009) esclarece, contudo, que nem todas as entradas auferidas pelo Estado são 

incorporadas de forma definitiva ao patrimônio público. Existem, portanto, os ingressos, que 

são restituíveis no futuro.  

Com o que foi expresso, é de se perceber que a receita pública é encarada como os 

ingressos de recursos não devolutivos, de sorte que, uma vez recolhidos aos cofres públicos, 

sejam considerados recursos financeiros disponíveis. Assim, para resumir, Silva (2009, p. 

222) exprime a noção de que: 

[...] os Ingressos ou Receitas correspondem a todas as quantias recebidas pelos 
cofres públicos, ao passo que as receitas públicas correspondem ao ingresso que, 
integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou 
correspondência no passivo, vem acrescentar seu vulto como elemento novo e 
positivo. 

 

Em Receitas Públicas: Manual de procedimentos, aplicado à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e aprovado pela 

Portaria STN nº 303, de 28 de abril de 2005, a receita pública, na Administração Pública, tem 

fundamental importância por estar envolvida em situações singulares como a sua distribuição 

e destinação entre as esferas governamentais, o estabelecimento de limites legais impostos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), permitindo estudos e análises da carga tributária 

suportada pelos diversos segmentos da sociedade (BRASIL, 2005). 

Esse mesmo manual, que procurou conciliar os conceitos em curso nas diversas 

esferas governamentais, retrata a receita pública como segue:  

Receita Pública é uma derivação do conceito contábil de Receita agregando outros 
conceitos utilizados pela administração pública em virtude de suas peculiaridades. 
No entanto, essas peculiaridades não interferem nos resultados contábeis 
regulamentados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, por meio dos 
Princípios Fundamentais, até porque, a macro missão da contabilidade é atender a 
todos os usuários da informação contábil, harmonizando conceitos, princípios, 
normas e procedimentos às particularidades de cada entidade. 
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Receitas Públicas são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidas pelo 
poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das 
despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso orçamentário constitui uma receita 
pública, pois tem como finalidade atender às despesas públicas. (BRASIL, 2005, p. 
14). 

 

Consoante, a receita pública recebe um conceito relativamente amplo e, como existem 

diversas fontes de recursos, originárias das mais diversas categorias, se faz necessária uma 

classificação adequada para que se possa garantir ao Estado um controle conciso dos seus 

recursos auferidos, bem como discriminá-los dos que não deverão ser enquadrados como 

receita pública, em decorrência da sua origem, ou por simplesmente não pertencerem à 

Administração Pública. 

  

2.1.2 Classificação da receita pública 

 

Em sua taxinomia, a receita pública segue alguns critérios, em especial, quanto à 

origem do recurso. Esse tipo de enquadramento se faz relevante, pois externaliza ao Estado 

receitas ingressas nos cofres públicos que não são de sua propriedade. 

Slomski (1996) entende que, quando a receita pública figura como todo e qualquer 

recolhimento feito aos cofres públicos, seja em virtude de leis, seja por meio de contratos ou 

quaisquer outros títulos, os quais legitimem direitos à entidade pública, essas receitas devem 

ser classificadas como orçamentárias. Se, por outro lado, os ingressos figuram como depósitos 

de valores que não lhe pertençam, como também, outras entradas compensatórias no ativo e 

passivo financeiro, esses recursos devem ser classificados como receitas extra-orçamentárias. 

Com o intuito de facilitar o entendimento, deve-se ter em mente a noção de que uma 

vez a receita recolhida pertença ou ao Tesouro ou ao próprio órgão que a está recebendo, está 

deverá ser classificada como receita orçamentária. 

A receita orçamentária é a consubstanciada no orçamento público, consignada na lei 

orçamentária, cuja especificação deverá obedecer à discriminação constante do Anexo nº 3, da 

Lei Federal nº 4.320/64 (KOHAMA, 2001). 

Utiliza-se no Brasil, por força da Lei nº 4.320/64, a classificação receitas ordinárias e 

extraordinárias. O Manual de Procedimentos sobre Receitas Públicas explicita essa 
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separação: 

Os ingressos orçamentários são aqueles pertencentes ao ente público arrecadados 
exclusivamente para aplicação em programas e ações governamentais. Estes 
ingressos são denominados Receita Pública. 
 
 Os ingressos extra-orçamentários são aqueles pertencentes a terceiros arrecadados 
pelo ente público exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas 
para posterior devolução. Estes ingressos são denominados recursos de terceiros. 
(BRASIL, 2005, p. 14). 

 

A Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que rege a Contabilidade Pública em 

vários aspectos, trata, no artigo 11, da classificação da receita nas categorias econômicas - 

receitas correntes e receitas de capital (BRASIL, 1964). 

Com base ainda na mesma lei, as receitas correntes deverão ser classificadas nos 

seguintes níveis de subcategorias econômicas: receita tributária, receita de contribuições, 

receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferência 

corrente e outras receitas correntes. Enquanto isso, as receitas de capital deverão ser 

distribuídas nas seguintes subcategorias: operações de crédito, alienação de bens, amortização 

de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital (BRASIL, 1964). 

Em resumo, tem-se na Figura 1 a classificação, em desdobramentos, da receita 

orçamentária. 

 
Figura 1 – Classificação da receita orçamentária 
Fonte: Bezerra Filho (2008, p. 53) 

 

Para Piscitelli e Timbó (2010), essa classificação demonstra de imediato que as 

receitas correntes estão relacionadas às receitas propriamente ditas, ou melhor, fatos 
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modificativos aumentativos da contabilidade societária, inclusive nos casos de transferência, 

doações e subvenções para custeio. 

Em contrapartida, ainda para Piscitelli e Timbó (2010, p. 140), as receitas de capital 

são “receitas por mutação patrimonial [...] constituem, em princípio, fatos meramente 

permutativos (inclusive, no caso das transferências, às doações e subvenções para 

investimentos)”. 

Como exemplificação, os impostos são considerados como receitas correntes, pois não 

se originam de qualquer bem de capital, mas são de obrigação social dos cidadãos de 

contribuírem para a manutenção da máquina administrativa. Ademais, excetuando-se as 

disposições contidas no art. 167 da Constituição Federal de 1988, o produto da arrecadação 

desses impostos não está sujeito a nenhuma vinculação com despesa de capital (KOHAMA, 

2001). 

No raciocínio de Giacomoni (2009), a receita pública pode ser tradicionalmente 

classificada, primeiramente, por sua regularidade, dividindo-se entre ordinárias (tributos 

regulares, contribuições etc.) e extraordinárias (empréstimos, venda de ativos etc.). Outra 

possível classificação é regida pela existência de receitas originárias – as que resultam das 

atividades do Estado (receita patrimonial, de serviços etc.) – e as receitas derivadas do setor 

privado com base na soberania do Estado (impostos, taxas, contribuições etc.). 

Essa última taxinomia de receita pública pode ser mais bem definida como: 

Receitas originárias: são rendimentos que os governos recebem, utilizando o seu 
próprio patrimônio. As receitas originárias correspondem às rendas, como aluguéis, 
dividendos e tarifas. São aquelas receitas que a Administração Pública recebe, 
agindo como um particular, auferindo rendas com seu patrimônio ou através de 
serviços fornecidos a quem quiser contratar. (...) Denominam-se originárias, porque 
se originam da exploração do patrimônio do próprio Estado. 
 
Receitas derivadas: são os recursos que a Administração Pública retira da riqueza de 
terceiras, sendo sua característica fundamental o fato de sua cobrança ser feita 
através de um constrangimento – coerção ou imposição legal -, que obriga o 
particular ao pagamento. (...) Recebem o nome de derivadas porque são receitas que 
o Estado faz derivar do patrimônio do particular para os cofres públicos, como 
ocorre no caso dos tributos e das multas. (CASTRO, 2008). 

 

A terceira classificação de receita pública tem por finalidade demonstrar a receita com 

foco na entidade ou unidade orçamentária arrecadadora. Nesse caso, busca-se, não a origem 

da fonte dos recursos, mas a instituição por meio da qual o recurso foi recolhido. Essa 

classificação é chamada institucional. 
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Na perspectiva de Giacomoni (2009), a previsão legal para tal classificação está 

expressa no Texto Constitucional, mais especificamente, no art. 165, § 5º, incisos I e II. 

Acentua o autor, ainda, que este tipo de classificação ganha força, pois todas as entidades 

públicas, em maior ou menor detalhe, terão suas finanças expostas na Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

No orçamento da União, a classificação institucional da receita compreende as 

seguintes modalidades: receitas do Tesouro; receitas diretamente arrecadadas por órgãos, 

unidades e fundos da Administração Direta; e receitas de órgãos, unidades e fundos da 

Administração Indireta (GIACOMONI, 2009). 

O último tipo de classificação da receita pública remete à importância das fontes de 

recursos. Neste caso, consoante Giacomoni (2009), a base legal para essa classificação 

encontra abrigo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Para esse autor, o motivo da 

adoção dessa forma de separação de receitas públicas decorre da necessidade de melhor 

acompanhar e controlar o grande número de vinculações entre receitas e despesas. 

Segue a classificação da receita pública por fonte de recursos em cinco grupos: 

recursos do Tesouro – exercício corrente; recursos de outras fontes – exercício corrente; 

recursos do Tesouro – exercícios anteriores; recursos de outras fontes – exercícios anteriores; 

e recursos condicionados (GIACOMONI, 2009). 

Uma vez apresentadas as principais classificações existentes na doutrina quanto às 

receitas públicas, faz-se necessário um olhar mais aprofundado quanto aos caminhos que 

esses recursos percorrem, desde a expectativa da entidade pública do ingresso de valores até a 

efetiva entrega desses. 

 

2.1.3 Estágios da receita pública 

 

Os estágios da receita pública são na verdade etapas que os órgãos e instituições 

públicas devem submeter a receita, de forma que seja possível seguir, dentro de uma 

sequencia operacional, o desdobramento do recebimento do resultado alcançado. 

 Em outras palavras, Kohama (2001, p. 97) define os estágios da receita como “as 

etapas consubstanciadas nas ações desenvolvidas e percorridas pelos órgãos e repartições 

encarregados de executá-las”. Outra forma de definir os estágios da receita pública é exposta 
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por Silva (2009, p. 230), quando esclarece que “a receita pública flui para os cofres públicos 

dentro de uma sistemática evolutiva, tendo em vista a sequência operacional de que resulta 

seu recebimento”. 

Entre os autores há certa divergência quanto à quantidade de estágios que a receita 

pública percorre, porém o art. 139 do Regulamento de Contabilidade Pública – Decreto 

Federal nº 15.783/22, o qual, enquanto vigente, regulamentava o Código de Contabilidade 

Pública, dispunha que a receita caminha por três estágios: fixação, arrecadação e 

recolhimento. 

Alguns autores adotam esse entendimento em três estágios como Kohama (2001), 

porém outros doutrinadores – como Silva (2009) e Bezerra Filho (2008) – acham mais 

adequado que a receita deva percorrer, não três, mas quatro etapas: previsão, lançamento, 

arrecadação e recolhimento.  

Deixando a discussão doutrinária à margem, apresentam-se na continuidade, em 

detalhamento, os quatro estágios da receita pública. O primeiro estágio de receita pública – 

previsão – segundo Kohama (2001, p. 97), “corresponde aos valores que a lei do orçamento 

consignar, pois são estimativas de receitas que se originam de estudos de previsão, antes de 

comporem o projeto de lei orçamentária”. 

Com uma visão mais prática, Bezerra Filho (2008, p. 67) estabelece que a previsão 

“indica a expectativa da receita por parte da Fazenda Pública e configura o que se pretende 

arrecadar no exercício financeiro, com o objetivo de custear os serviços públicos programados 

para o mesmo período”. A esse respeito, Silva (2009, p. 230) esclarece que, para cumprir este 

estágio, a administração fiscal deve atender às seguintes fases: “organização das estimativas 

que servirão de base às parcelas indicadas na proposta orçamentária e a conversão da proposta 

em orçamento público (ato legislativo)”. 

Essa etapa da receita orçamentária é deveras essencial, pois é com base nessa projeção 

que o Estado determina as despesas a serem fixadas na LOA, assim como a sua possibilidade 

de endividamento. 

A etapa seguinte – lançamento – na perspectiva de Piscitelli e Timbó (2010, p. 142, 

grifo do autor), tem “um conceito do Direito, pois não enseja sequer registro na Contabilidade 

Pública, precedendo o reconhecimento da receita”. Já na opinião de Silva (2009, p. 232), 

lançamento “é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal, a 

pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta”. 
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O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 142, define lançamento como o 

procedimento administrativo tendente a verificar o fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível (BRASIL, 1966). 

Existem três modalidades de lançamento, previstos nos artigos 148 a 150 do CTN 

(BRASIL, 1966): 

a) direto ou de ofício – é feito de forma unilateral pela autoridade administrativa, 

cabendo ao órgão fazendário tomar todas as providências com vistas ao 

lançamento, ou seja, verificar a ocorrência do fato gerador, apurar o valor do 

tributo, identificar o contribuinte e preparar o documento de lançamento, emitindo-

o e entregando-o ao contribuinte. Esse tipo de lançamento é usado também sempre 

que a autoridade administrativa observa falhas, inexatidões ou omissões por parte 

da declaração do sujeito passivo. Exemplos de impostos lançados diretamente ou de 

ofício são o: Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o 

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR); 

b) por declaração ou misto – este lançamento tem a participação tanto do sujeito 

passivo quanto da autoridade administrativa, ou seja, é procedido pelo Fisco, porém 

com base em declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros, quando estes 

estão obrigados a prestá-la. É o caso, por exemplo, do Imposto sobre a Renda e 

Proventos de qualquer Natureza (IR), pois o contribuinte informa os seus 

rendimentos auferidos durante um ano-base em uma declaração de rendimentos e, 

posteriormente, com base nesse documento, o agente fiscal faz o devido 

lançamento ou a retificação, conforme o caso. Outro exemplo corriqueiro é o 

Imposto de Importação (II) cobrado com base em declaração de passageiro que 

chegou do Exterior; 

c) por homologação ou autolançamento – nesta modalidade de lançamento, o sujeito 

passivo deve prestar informações solicitadas pelo Estado com relação as suas 

atividades. Ele próprio deve calcular o montante do tributo devido e em seguida 

realizar seu pagamento, antes de qualquer procedimento da autoridade 

administrativa, isto é, consiste no autolançamento feito, exclusivamente, pelo 

próprio contribuinte, como a própria denominação sugere. Observe-se que o 

lançamento, conforme o CTN, é privativo da autoridade competente; então, nessa 

modalidade de lançamento, faz-se necessária a homologação por parte do agente 
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fiscal. Para este caso, tem-se como exemplo o ICMS. Nesse imposto, o contribuinte 

deve escriturar em livros próprios suas compras e vendas, apurar o valor do imposto 

devido, declarar em guia própria, definida em legislação específica, o valor devido 

e preencher o documento de arrecadação estadual para pagamento. Fica ao critério 

do Fisco Estadual homologar, no prazo de até cinco anos (contados da ocorrência 

do fato gerador), a declaração prestada pelo sujeito passivo. 

Em se tratando ainda de lançamento, deve-se observar que, uma vez identificada uma 

importância a receber, o Estado deve registrar esses numerários como valores a receber e, 

caso não pagos até o final do exercício fiscal, deverão ser encaminhados para a dívida ativa. 

A terceira etapa – arrecadação – é definida por Silva (2009, p. 234) como “o ato pelo 

qual o Estado recebe os tributos, multas e demais créditos a ele devidos”. Esses recebimentos 

são realizados pelos agentes da arrecadação, os quais têm dever de receber os recursos dos 

contribuintes e entregar ao Tesouro Público. 

Os agentes da arrecadação podem ser divididos em dois grupos: agentes públicos e 

agentes privados. Os primeiros são os que possuem competência tributária para realizar suas 

tarefas, como: tesourarias, coletorias, delegacias, postos fiscais etc. Já os agentes privados são 

os que, por determinação legal, recebem a responsabilidade pelo recolhimento, como é o caso 

dos bancos autorizados, das loterias esportivas, das redes de farmácias etc. 

Antecipando o que será devidamente explicado no tópico que trata sobre 

administração tributária, é preciso enfatizar o fato de que a principal diferença entre agentes 

de arrecadação públicos e privados é que, enquanto o primeiro tem competência e capacidade 

tributária para realizar as tarefas que visem à arrecadação de tributos, o segundo recebe 

apenas a capacidade tributária ativa (poder para figurar como polo ativo – direito de cobrar – 

de obrigações tributárias), delegada por quem tem a legítima competência (poder para criar 

tributos por meio de leis), haja vista a competência ser indelegável, segundo o próprio CTN 

no art. 119: “Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da 

competência para exigir o seu cumprimento”. (BRASIL, 1966). 

A última etapa – recolhimento – é definida por Bezerra Filho (2008, p. 67) como “a 

entrega do numerário, arrecadado pelos agentes públicos ou privados, às repartições ou ao 

Banco Oficial. É o momento a partir do qual o valor está disponível para o Tesouro do 

Estado”. 

Conforme explica Silva (2009, p. 235), “é nesse estágio que se verifica o princípio da 
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unidade de tesouraria, segundo o qual devem ser englobadas no recolhimento todas as receitas 

orçamentárias e extraorçamentárias [...]”. 

Na Figura 2 é apresentado o fluxo dos estágios da receita pública explicitados nesta 

seção. 

 

Figura 2 – Estágios da receita orçamentária 
Fonte: Bezerra Filho (2008, p. 68) 

 

Dessa forma, a receita pública, apesar de não haver um consenso doutrinário, segue 

um caminho passando por quatro etapas – previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 

Deve-se chamar atenção, entretanto, para o fato de que, havendo o lançamento sem a sua 

respectiva arrecadação / recolhimento, os valores lançados seguem para a dívida ativa para 

posterior ajuizamento. 

Faz-se necessário, por conseguinte, estabelecer ações que visem a garantir o 

cumprimento da legislação tributária em cada estágio há pouco especificado. Assim, a 

administração tributária se materializa como a presença do Fisco, monitorando as ações dos 

contribuintes, tanto nas obrigações acessórias quanto nas principais. 

 

2.2 Administração tributária 

 

A administração tributária tem como principal objetivo garantir o cumprimento da 
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legislação relativa aos tributos. Por esse motivo, observando a competência tributária de cada 

ente, são estabelecidos instrumentos de controle para alimentar os sistemas informatizados 

dos fiscos com informações sobre os contribuintes, assim como assegurar uma arrecadação 

tributária (receita tributária) condizente com as normas vigentes.  

A principal fonte de receita para realização do papel social da Administração Pública é 

a receita tributária, a qual “compreende apenas a receita oriunda de tributos conforme o 

estabelecido na legislação tributária brasileira, ou seja, de impostos, taxas e contribuição de 

melhoria”. (GIACOMONI, 2009, p. 143). 

Kohama (2001, p. 88) completa Giacomoni (2009), ao ressaltar que a receita tributária 

é “a resultante da cobrança de tributos pagos pelos contribuintes em razão de suas atividades, 

suas rendas, suas propriedades e dos benefícios diretos e imediatos do Estado”. 

A figura do tributo está enraizada na história desde os primórdios, pois, seja o Estado, 

seja o Monarca, sempre existiu uma prestação, pecuniária (valor que possa ser convertido em 

moeda) ou não, no intuito de subsidiar os gastos públicos (ou as despesas da Coroa), com 

vistas a atender às demandas da sociedade (ou dos seus súditos). 

Amaro (2011, p. 38) recupera o significado do verbo tributar: “de tribuere, dividir por 

tribos, repartir, distribuir, atribuir [...]”. Assim, tem-se que: 

O tributo, portanto, resulta de uma exigência do Estado, que, nos primórdios da 
história fiscal, decorria da vontade do soberano, então identificada com a lei, e hoje 
se funda na lei, como expressão da vontade coletiva. 

 

No capítulo destinado à receita da Lei nº 4.320/64, mais especificamente em seu art. 

9º, tem-se a definição de tributo como 

[...] a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo 
os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais 
ou especificas exercidas por essas entidades. (BRASIL, 1964). 

 

O CTN preceitua o conceito de tributo em seu art. 3º como “toda prestação pecuniária 

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

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

(BRASIL, 1966). 

Essa definição legal de tributo possui vários elementos significativos que necessitam 

de uma análise específica. Na primeira parte, tem-se a expressão: “toda prestação pecuniária 
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[...], em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”. Essa afirmação estabelece, segundo 

Machado (2011), uma prestação com fins de assegurar ao Estado os recursos financeiros para 

o atingimento de suas metas. Na perspectiva de Rocha (2008, p. 8), prestação pecuniária 

significa “aquela que deve ser satisfeita em dinheiro, em moeda corrente”. 

Percebe-se, no entanto, no restante da expressão, que, se não for possível o pagamento 

em moeda, este deve ser feito por algum valor que possa ser representado em forma de 

moeda. Em razão dessa frase, alguns doutrinadores acreditam que o legislador teve a intenção 

de possibilitar outras formas de pagamento de tributos, como, por exemplo, em mercadorias. 

Rocha (2008, p. 9) explica, no entanto, a parte final da expressão, afirmando que:  

O dispositivo, por si só, não autoriza o pagamento da dívida tributária em 
mercadorias [...]. Deve-se entender que a menção apenas autoriza que o tributo seja 
expresso em algo que não seja moeda, como no caso das unidades fiscais usadas 
para indexação. 

 

Na segunda parte da definição de tributo, tem-se a palavra “compulsória”. Por mais 

que pareça claro que qualquer prestação tributária seja compulsória (obrigatória), assim como 

são quaisquer prestações jurídicas, elas se diferenciam pela ausência do elemento vontade na 

aplicação da norma tributaria numa situação fática, ou seja, a obrigatoriedade de pagar o 

tributo surge independentemente da vontade (MACHADO, 2011). Dessa forma, tem-se que: 

A prestação pecuniária é dotada de compulsoriedade, não dando azo à autonomia 
de vontade. Traduz-se o tributo em receita derivada, uma vez cobrada pelo Estado, 
no uso de seu poder de império, tendente a carrear recursos do patrimônio do 
particular para o do Estado. (SABBAG, 2009, p. 335, grifo do autor). 

 

A terceira parte do conceito de tributo se refere à expressão “[...] que não constitua 

sanção de ato ilícito [...]”. Como ressaltam Alexandrino e Paulo (2009, p. 9), “esse é o 

elemento fundamental que nos permite distinguir um tributo de uma multa tributária”.  

Essa afirmação encontra total amparo, pois, comparando os elementos de ambas as 

espécies (prestação pecuniária, compulsoriedade, instituída em lei etc.), estas só diferem 

quanto à licitude da prestação. 

Para elucidar a questão, Sabbag (2009, p. 336) alcança o sentido de multa tributária 

como “a reação do Direito ao comportamento devido que não tenha sido realizado. Trata-se de 

penalidade cobrada pelo descumprimento de uma obrigação tributária, possuindo nítido 

caráter punitivo ou de sanção”.  

A quarta parte da definição de tributo tem a seguinte determinação: “instituída em lei”. 
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Para a maioria dos doutrinadores, essa imposição no conceito de tributo não é necessária, 

porquanto a prerrogativa já estaria implícita, pois, já que o tributo é uma prestação 

compulsória, nenhum cidadão está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude 

de lei. Esse preceito está previsto no inciso II, art. 5º, da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). 

Alexandre (2010, p. 48) enfatiza a ideia de que a imposição da instituição em lei do 

tributo é uma regra que não possui exceção: “O tributo só pode ser criado por lei 

(complementar ou ordinária) ou ato normativo de igual força (Medida Provisória)”. 

A quinta e última parte do conceito de tributo se refere à expressão: “cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”. Alexandrino e Paulo (2009) esclarecem que 

essa determinação significa que o agente público não tem a discricionariedade de efetuar ou 

não a cobrança de tributos.  

O fato de a cobrança ser plenamente vinculada por parte da administração tributária 

exclui qualquer possibilidade de decidir por parte do agente público se a situação é 

conveniente ou oportuna, ou seja, o agente arrecadador não pode dispensar a exigência do 

tributo, a não ser que uma lei assim o faça. 

Machado (2011, p. 61) aduz, definindo atividade vinculada, último trecho do conceito 

de tributo, como: 

Aquela em cujo desempenho a autoridade administrativa não goza de liberdade para 
apreciar a conveniência nem a oportunidade de agir. A lei não estabelece apenas um 
fim a ser alcançado, a forma a ser observada e a competência da autoridade para 
agir. Estabelece, além disto, o momento, vale dizer, o quando agir, e o conteúdo 
mesmo da atividade. Não deixa margem à apreciação da autoridade, que fica 
inteiramente vinculada ao comando legal. 

 

O CTN indica as espécies de tributo, em seu art. 5º, como impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. Assim, imposto, com definição prevista no art. 16 do CTN, é “o 

tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte”. (BRASIL, 1966). 

Já as taxas, conceituadas conforme se encontra no art. 77 do CTN, são: 

Cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. (BRASIL, 1966).  

 

Ademais, a contribuição de melhoria, espécie de tributo definida conforme art. 81 do 
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CTN, também cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 

é “instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, 

tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que 

da obra resultar para cada imóvel beneficiado”. (BRASIL, 1966).  

Essa separação das espécies de tributos como tripartite vem cada vez mais perdendo 

força na opinião dos doutrinadores. A compreensão majoritária da doutrina defende a 

existência de mais duas espécies de tributos (as contribuições especiais e os empréstimos 

compulsórios), formando assim uma classificação quinpartite.  

Machado (2011, p. 63) lembra o art. 217 do CTN, ao estabelecer que “as disposições 

do Código não excluem a incidência e exigibilidade de outras contribuições [...]”. O desfecho 

dessa celeuma teve supedâneo no art. 149 da Constituição Federal de 1988, o qual determina: 

Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. (BRASIL, 1988). 

 

Não menos controversa é a posição doutrinária para classificar empréstimos 

compulsórios como tributo. O CTN em seu art. 4º especifica como regra:  

A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. (BRASIL, 1966). 

 

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 148, determina: 

A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência; 
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório 
será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. (BRASIL, 1988). 

 

Assim, Machado (2011, p. 63), nos casos definidos em lei complementar, assevera que 

“ao dizer que aos empréstimos compulsórios são aplicáveis as disposições constitucionais 

relativas aos tributos e às normas gerais de direito tributário, teria a Constituição afirmado a 

natureza tributária desses empréstimos”. 

Para dirimir a questão, Alexandre (2010) lembra que o Supremo Tribunal Federal 
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(STF) se pronunciou, mediante o Recurso Extraordinário (RE) nº 146.733-9/SP, pacificando a 

questão, compreendendo, de forma incontroversa, que os empréstimos compulsórios são 

tributos. 

De tal sorte, conforme a posição majoritária da doutrina, a receita tributária é 

composta essencialmente por tributos dos quais as suas espécies são classificadas como 

impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos 

compulsórios. Faz-se mister, contudo, em decorrência dessa gama de recursos provenientes 

dos tributos arrecadados, que sejam definidas as competências tributárias, tanto para legislar, 

quanto para fins de repartição do produto da arrecadação. 

A competência tributária se traduz no poder de tributar, definindo assim quem possui 

competência (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), por força legal, para instituir e 

alterar determinado tributo. 

Conforme lecionam Alexandrino e Paulo (2009), a competência tributária é o poder 

conferido pela Constituição Federal de 1988 às pessoas que exercem cargos políticos para 

elaborar leis que instituam tributos. 

A competência para formular as leis é precipuamente do Poder Legislativo, porém os 

demais poderes, quando exercem os próprios atos, podem também elaborar atos normativos. 

O CTN, em seu art. 6º, estabelece a definição da competência tributária: 

A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência 
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas 
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos 
Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a 
outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa 
daquela a que tenham sido atribuídos. (BRASIL, 1966). 

 

Consoante pensa Carraza (2006, p. 471), competência tributária “é a aptidão para criar, 

in abstracto, tributos”. Portanto, competência tributária é a prerrogativa de um determinado 

ente da administração pública de criar tributos, estipulando, na norma, suas hipóteses de 

incidência, seus sujeitos ativos e passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas (IDEM 

IBID.). 

A Constituição Federal de 1988, no inciso I do art. 150, estabelece garantias ao 

contribuinte, determinando que a criação ou a majoração de tributos só é possível mediante a 

existência de lei, porquanto, 
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Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (BRASIL, 1988); 

 

Machado (2011) bem lembra que a competência tributária é indelegável, pois, uma vez 

que a pessoa jurídica tenha recebido da Constituição Federal a competência para instituir certo 

tributo, essa competência não pode ser transferida, de sorte que, o art. 7º do CTN, determina 

que 

A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou 
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em 
matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 
termos do § 3º do artigo 18 da Constituição (BRASIL, 1966). 

 

O próprio dispositivo retromencionado, entretanto, excetua a possibilidade de delegar, 

entre outras possibilidades, a atribuição de arrecadar ou fiscalizar tributos a outra pessoa 

jurídica de Direito Público.  

Alexandrino e Paulo (2009) explicam que a pessoa jurídica de Direito Público que 

receber essas atribuições passará a ter o que é chamado pelos doutrinadores de capacidade 

tributária ativa.  

Assim, a pessoa jurídica que tem a capacidade ativa, numa relação de obrigação 

tributária, senta no polo do sujeito ativo, sendo, portanto, aquela munida da capacidade de 

exigir o tributo. Não possui, entretanto, o poder de instituí-lo ou modificá-lo, porquanto a 

competência é indelegável. 

 Dessa forma, cada ente federativo recebeu da Constituição Federal a competência 

tributária para instituir seus respectivos tributos. No caso da União, com previsão no art. 153 

da Lei Maior, esse ente recebeu a competência privativa para instituir impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários; 
VI - propriedade territorial rural; 
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. (BRASIL, 1988). 

 

Já no caso dos Estados e do Distrito Federal, a Carta Magna, em seu art. 155, 

estabeleceu competências privativas para instituir impostos sobre: 
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I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
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 
as prestações se iniciem no exterior; 
III - propriedade de veículos automotores. (BRASIL, 1988). 

 

O art. 156 da Constituição Federal prevê a competência dos Municípios e do Distrito 

Federal para instituir os seguintes impostos: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 
lei complementar. (BRASIL, 1988). 

 

Vale observar que o Distrito Federal acumula competências tributárias estaduais e 

municipais, uma vez que esse ente não pode ser dividido em municípios. A competência 

tributária reserva à pessoa jurídica de Direito Público o poder para instituir tributos, contudo, 

em trazê-los ao mundo jurídico, surge junto a necessidade de operacionalizar a sistemática de 

arrecadação tributária. 

A legislação tributária, nesse âmbito, tem um importante papel, pois regulará a 

competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização. Com 

isso, faz-se de extrema relevância a análise do papel da administração tributária dentro da 

relação obrigacional jurídico - tributária. 

Na linha direta da finalidade arrecadatória, os agentes administrativos tributários têm a 

atribuição definida em legislação como responsáveis pela fiscalização dos tributos. Essa 

competência legislativa garante aos agentes fiscais autonomia para assegurar que toda e 

qualquer pessoa está sujeita às determinações impostas pela legislação tributária.  

Sabbag (2009, p. 839) traduz a ideia de administração tributária como um “conjunto 

de ações e atividades, integradas e complementares entre si, que almejam garantir o 

cumprimento pela sociedade da legislação tributária [...]”. 

Já Rosa Jr. (2000, p. 657) entende que administração tributária é “a parte da 

administração pública referente à atividade financeira do Estado que trata da obtenção da 

receita tributária”. 

No alcance de Harada (2001), a administração tributária figura numa situação de 

enorme importância para a Fazenda Pública, pois é a responsável por garantir a receita 
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tributária; a maior fonte de recursos para Administração Pública. Assim, é válido retratar 

administração tributária como 

A atividade do poder público voltada para a fiscalização e arrecadação tributária. É 
um procedimento que objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias, 
praticando, quando for o caso, os atos tendentes a deflagrar a cobrança coativa e 
expedir as certidões comprobatórias da situação fiscal do sujeito passivo. 
(HARADA, 2001, p. 395). 

 

O CTN, no art. 194, esclarece o papel da Administração Tributária, acentuando: 

A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou 
especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e 
os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua 
aplicação. 
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais 
ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou 
de isenção de caráter pessoal (BRASIL, 1966). 

 

Já na compreensão de Alexandrino e Paulo (2009), a expressão legislação tributária 

não deve ser confundida, pois os poderes conferidos pela fiscalização tributária são em parte 

instituídos por normas infralegais e outros somente a lei poderá estabelecer.  

Essa ampla prerrogativa que os agentes fiscais possuem vem atrelada a uma série de 

responsabilidades. No exercício de sua atividade, a autoridade administrativa tem acesso a 

uma gama de informações de cunho sigiloso, as quais são protegidas, não podendo ser 

solicitadas, salvo em situações excepcionais, previamente fundamentadas. Dessa maneira, o 

art. 198 do CTN esclarece que, 

Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício 
sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a 
natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (BRASIL, 1966). 

 

Uma mudança significativa para a administração tributária, ocorrida com a vigência da 

Emenda Constitucional (EC) nº 42/2003, foi a inclusão do inciso XXII no art. 37 da Carta 

Magna. Esse novo dispositivo reforça a atuação integrada das administrações tributárias das 

quatro esferas governamentais, inclusive compartilhando informações cadastrais e fiscais dos 

seus respectivos contribuintes. Dessa forma, esse dispositivo constitucional determina que: 

As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de 
suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de 
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (BRASIL, 1988). 
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Como lembram Alexandrino e Paulo (2009), essa determinação já estava prevista no 

art. 199 do CTN, no entanto, com a publicação da EC nº42/2003, este dispositivo ganha status 

constitucional. Os autores ainda enfatizam a ideia de que, com a edição da Lei Complementar 

(LC) nº 104/2001, o art. 199 do CTN ganhou um parágrafo único, com aplicação exclusiva à 

União, autorizando-a a fazer troca de informações fiscais com outros países, obedecendo à 

forma legal estabelecida, seja esta por meio de tratados, acordos ou convênios internacionais 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2009). Consoante esse dispositivo, 

A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e 
permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por 
lei ou convênio. 
 
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, 
acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no 
interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (BRASIL, 2001). 

 

Internamente, o CTN define a forma como as administrações tributárias irão realizar a 

permuta de informações fiscais, conforme se observa da leitura do inciso IV do art. 100 do 

referido código: 

São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e 
dos decretos: 
[...] 
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. (BRASIL, 1966). 

 

Com todos os privilégios imputados à administração tributária, os gestores 

administrativo-tributários têm o dever para com a população de arrecadar os recursos 

necessários a atender às necessidades da sociedade. A fiscalização tributária exige uma série 

de mecanismos de controle, com vistas a evitar sonegações, melhorar relação da carga 

tributária e estimular a população a ter uma consciência quanto ao seu papel. 

Os arts. 11 e 13 da Lei Complementar 101, publicada em 4 de maio de 2000, a qual 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, entre 

outras providências, determinam a necessidade de uma efetiva arrecadação tributária a cada 

ente da Federação e que possíveis evasões e sonegações sejam combatidas. Em ordem, 

seguem ressaltando:  

Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do 
ente da Federação. 

 
[...] 
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No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder 
Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, 
quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e 
valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do 
montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. (BRASIL, 
2000). 

 

Para que seja possível garantir o atingimento dessas metas, faz-se necessário um 

acompanhamento que tenha como diretriz obter e fornecer informações à alta cúpula da 

gestão administrativa do órgão fiscalizador, como também extrair subsídios suficientes, a fim 

de que sejam cumpridos os procedimentos legalmente exigidos pelo ente instituidor do 

tributo.  

Isso só é possível, no entanto, se o órgão fiscalizador possuir sistemas de controles 

internos rígidos capazes de fornecer as informações necessárias para tomada de decisões 

quanto à eficiência da arrecadação tributária, assim como, evitar evasões e sonegações de 

tributos por falta de atenção aos procedimentos administrativos. 

O controle interno, numa visão ampla, ainda hoje obedece ao conceito emitido em 

1949 pelo American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), dessa forma: 

O Controle Interno compreende o plano de Organização e todos os métodos e 
medidas, adotadas numa empresa para proteger seu ativo, verificar a exatidão e a 
fidedignidade de seus dados contábeis, incrementar a eficiência operacional e 
promover a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas. (AICPA, 1949 
apud CASTRO, 2008, p. 61). 

 

Mais especificamente para a área pública, o objetivo do controle interno, segundo 

Castro (2008, p. 62), é “funcionar, simultaneamente, como um mecanismo de auxílio para o 

administrador público e instrumento de proteção e defesa do cidadão”. 

Esse tipo de controle concorre para que as metas do órgão fiscalizador sejam 

alcançadas, ao mesmo tempo em que a execução das tarefas sejam implementadas de forma 

econômica, eficiente e eficaz. Isso faz com que os recurso públicos sejam protegidos contra 

desperdício, abuso, erros, fraudes e irregularidades (CASTRO, 2008). 

A administração tributária não pode, entretanto, se confiar irrestritamente no seu 

sistema de controle interno, ou seja, é necessário que os agentes fiscais, periodicamente, 

verifiquem se as pessoas jurídicas que possuem relação com a Fazenda Pública cumprem 

todas as exigências legais em matéria tributária. Esse procedimento é chamado de Auditoria 

Fiscal, consoante Lopes de Sá (2002, p. 48): 
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A “Auditoria Fiscal Compulsória”, é, pois, a que o Poder Público executa como 
“rotina” na verificação da confiabilidade da sua arrecadação, e ela pode ser 
executada interna (na empresa, no estabelecimento, na casa do contribuinte) ou 
externamente (em execução de confrontos de declarações, revisões de cálculos e de 
elementos declarados etc). 

 

Peixoto Jr. (2004, p. 44) esclarece que “a Auditoria Fiscal e Tributária [...] é utilizada 

como instrumento na gestão estratégica da administração tributária no Estado do Ceará”.  

Ademais, Alexandre (2010, p. 517) compreende fiscalização, no contexto da 

administração tributária, como “atividade estatal que tem por objetivo estimular o 

cumprimento espontâneo das obrigações tributárias por intermédio da identificação e punição 

daqueles que não as cumprem”. 

Como resultado dessa meta, surgem vários novos mecanismos, antes impossíveis, que 

visam a subsidiar a administração tributária com um grande volume de informações acerca 

das operações realizadas com os sujeitos passivos das obrigações tributárias. Entre as mais 

relevantes, figura a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), objeto de exame neste relatório de 

pesquisa. 

 

2.3 Nota fiscal eletrônica 

 

Com a vigência da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, o art. 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, teve em seu texto incluído o inciso XXII, que trata 

do compartilhamento de cadastro e informações fiscais, em forma de lei ou convênio. Essa 

inclusão possibilitou a abertura de projetos tributários nacionais, entre esses o da Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e). 

Em obediência a esse comando constitucional, anualmente, foram programados 

encontros de âmbito nacional com os administradores tributários de todas as esferas 

governamentais. O 1º Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários 

Estaduais (ENCAT), no qual se fizeram presentes o Secretário da Receita Federal, os 

Secretários das Fazendas Estaduais e Distrital, como também representantes das Secretarias 

de Finanças Municipais, ocorreu em Brasília, em julho de 2004. 

Soares Jr. (2007, p. 64) explica o objetivo desse encontro que foi “buscar soluções 

conjuntas nas três esferas de governo que promovam maior integração administrativa, em 
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atenção ao comando constitucional”. 

Já no 2º ENCAT, em meados de agosto de 2005, surgiu a ideia de se implantar um 

sistema padronizado nacional de escrituração contábil e fiscal em formato digital. Entre as 

ideias apresentadas para viabilizar esse sistema, algumas se destacaram e uma, em especial, 

foi denominada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) (SOARES JR., 2007). 

O Manual de Integração do Contribuinte, homologado no Encontro Nacional de 

Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT), realizado em novembro de 

2009, indica: 

O projeto da NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de 
documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do 
documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela 
assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos 
contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das 
operações comerciais pelo Fisco (ENCAT, 2009a). 

 

Na compreensão de Mariano (2010), a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento 

existente apenas em formato digital, emitido e armazenado em mídia digital, com a finalidade 

de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, sendo 

garantida a validade jurídica do documento com uso de assinatura digital do emitente e a 

autorização de uso fornecida pela administração tributária onde o contribuinte é domiciliado. 

No Chile, foi criado em 2002 um sistema – chamado de Factura Electrónica – cujo 

modelo é semelhante ao da NF-e brasileiro. Naquele País, os contribuintes devem requisitar 

autorização para utilizar o sistema denominado de Servicio de Impuestos Internos (SII) 

(SEPULVEDA;VASQUEZ; GUTIERRES, 2006 apud FARIA et al., 2010, p. 5). 

Conforme Portal da Nota Fiscal Eletrônica, sitio vinculado ao Ministério da Fazenda, 

como fundamentação legal, a NF-e é regulada por ajustes do Sistema Nacional de 

Informações Econômicas e Fiscais (SINIEF), atos do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (COTEPE), convênios e protocolos entre os entes federados. 

Os ajustes elaborados pelo SINIEF têm aplicabilidade e reconhecimento pelas 

legislações das unidades da federação, assim como pelas legislações federais, no que tange às 

questões tributárias. De tal forma, esse instrumento normativo tem papel fundamental, pois 

são feitas as evoluções da legislação por meio desses ajustes no que se refere à NF-e, 

definindo conceitos e instituindo mecanismos de controle. 

Conforme a explicação de Duarte (2010), a COTEPE/ICMS foi constituída para 
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auxiliar e assessorar o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) a realizar os 

trabalhos relacionados com a política e a administração do ICMS, procurando uniformizar 

medidas e harmonizar o tratamento desse imposto em todo o Território Nacional. 

A COTEPE é formada de representantes das secretarias de fazenda de cada unidade 

federada, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que se reúnem em 

Brasília, quatro vezes ao ano.  

Já os Convênios/ICMS são previstos nos termos do artigo 100, inciso IV, do Código 

Tributário Nacional - CTN, de tal modo que, os convênios que entre si celebrem a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios são normas complementares às leis, aos tratados e 

às convenções internacionais e aos decretos. O Portal Tributário explica, sumariamente, como 

os convênios são incorporados às legislações estaduais e distrital: 

Uma vez firmado um Convênio entre 2 ou mais Estados ou DF, o mesmo deverá ser, 
ratificado (ou não) pelas respectivas Assembleias Estaduais. 
Só após aprovados legislativamente, os convênios passam a ter eficácia, pois é o 
Poder Legislativo de cada Estado e do Distrito Federal que, ratificando o Convênio, 
o estabelecem como válido naquele Estado ou DF. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2011). 

 

Em seguida, no Quadro 1, estão relacionados os Convênios/ICMS que têm relação 

com a NF-e e um breve resumo sobre seus respectivos aspectos. 

Convênio ICMS nº 
110 de 26/09/2008 

Cria a figura do Formulário de Segurança para Impressão de Documentos Auxiliares de 
Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e e CT-e), visando disponibilizar uma alternativa ao 
tradicional Formulário de Segurança, permitindo o aumento da capacidade de produção e 
distribuição dos referidos documentos. 

Convênio ICMS nº 
149 de 05/12/2008 

Altera o Convênio ICMS 110/08, que dispões sobre o Formulário de Segurança para 
Impressão de Documentos Auxiliares de Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e e CT-e). 

Convênio ICMS nº 
91 de 25/09/2009 

Altera o Convênio ICMS 110, que dispõe sobre o Formulário de Segurança para 
Impressão de Documentos Auxiliares de Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e e CT-e), 
aperfeiçoando as regras para emissão da Autorização de Aquisição de Formulário de 
Segurança para Documentos Auxiliares de Documentos Fiscais Eletrônicos (AAFS-DA). 

Convênio ICMS nº 
96 de 11/12/2009 

Dispõe sobre fabricação, distribuição e aquisição de papéis com dispositivos de 
segurança para a impressão de documentos fiscais e documentos auxiliares da NF-e. 

Quadro 1 – Relação de Convênios relativos à Nota Fiscal Eletrônica. 
Fonte: Brasil (2011). 

 

Os Protocolos/ICMS seguem a mesma linha de finalidade dos convênios, mas diferem 

destes no que concerne ao quorum regimental para sua aprovação. Os protocolos estão 

previstos pelo Convênio/ICMS nº 133, de 12 de dezembro de 1997, nos artigos 38 a 40. 

Para a implantação da NF-e, foram estipuladas fases, a fim de que as empresas possam 
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adequar-se à nova sistemática. A esse respeito, Freitas (2010, p. 72) destaca que as quatro 

primeiras fases foram focadas no tipo de mercadoria envolvida na operação, enquanto as 

demais etapas desse processo de implantação foram definidas com base no Cadastro Nacional 

de Atividade Econômica (CNAE).  

Assim, conforme a atividade econômica que a empresa exercesse, estaria obrigada ou 

não ao uso da NF-e. Para verificação desse cadastro, são observadas as bases de dados do 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil e do cadastro de 

contribuinte do ICMS de cada unidade federada (FREITAS, 2010, p. 72).  

A cronologia das fases da obrigatoriedade da utilização da NF-e estão apresentadas no 

Quadro 2. 

Fase Instituição Início 

1ª Abril de 2007 Abril de 2008 

2ª Dezembro de 2007 Dezembro de 2008 

3ª Junho de 2008 Abril de 2009 

4ª Setembro de 2008 Setembro de 2009 

5ª Junho de 2009 Abril de 2010 

6ª Junho de 2009 Julho de 2010 

7ª Junho de 2009 Outubro de 2010 

8ª Junho de 2009 Dezembro de 2010 

Quadro 2 – Fases de Obrigatoriedade de Uso da NF-e 
Fonte: Freitas (2010, p. 73). 

 

Salvo algumas situações específicas, hoje o uso da NF-e é obrigatório em quase a 

totalidade das operações com mercadorias, pois, conforme a vigência dos protocolos 

publicados nos últimos dois anos, praticamente, todas as atividades econômicas estão 

previstas em suas determinações, em especial, todas as empresas dos ramos de atacado, 

distribuição e indústria, ficando, a partir da data de início da obrigatoriedade, vedado o uso da 

nota fiscal (em papel), modelo 1 ou 1A, pelas empresas. 

Com a obrigatoriedade do Projeto Nota Fiscal Eletrônica, vários benefícios são 

esperados. No Portal da Nota Fiscal Eletrônica, são apresentados os benefícios 

proporcionados a todos os envolvidos em uma transação comercial (vendedores, 

compradores, sociedade, contabilistas e fisco) que tenham, direta ou indiretamente, utilizado a 

NF-e. Os respectivos beneficiários e os benefícios seguem, resumidamente, compreendidos no 

Quadro 3. 
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Beneficiários Benefícios 

Emitentes da NF-e 

(vendedores) 

� Redução de custos de impressão do documento fiscal, uma vez que o 
documento é emitido eletronicamente;  

� Redução de custos de aquisição de papel, pelos mesmos motivos expostos 
acima;  

� Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; 

� GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; 

� Simplificação de obrigações acessórias;  

� Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira.  

Empresas 

destinatárias de 

NF-e 

(compradoras) 

� Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;  

� Planejamento de logística de recepção de mercadorias pelo conhecimento 
antecipado da informação da NF-e;  

� Redução de erros de escrituração devido à eliminação de erros de digitação 
de notas fiscais; 

� GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; 

� Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B). 

Sociedade 

� Redução do consumo de papel, com impacto positivo em termos ecológicos;  

� Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;  

� Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;  

� Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de 
serviços ligados a NF-e.  

Contabilistas 

� Facilitação e simplificação da Escrituração Fiscal e contábil; 

� GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; 

� Oportunidades de serviços e consultoria ligados à NF-e. 

Fisco 

� Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

� Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor 
intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos; 

� Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela 
fiscalização de mercadorias em trânsito; 

� Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação sem aumento de carga 
tributária; 

� GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; 

� Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria 
da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais (Sistema 
Público de Escrituração Digital - SPED). 

Quadro 3 – Benefícios esperados com o uso da Nota Fiscal Eletrônica. 
Fonte: Brasil (2011). 

 

São também esperadas várias mudanças no modo de execução das atividades de 

fiscalização e monitoramento fiscal com o advento da Nota Fiscal Eletrônica. Assim, o 

Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT, 

2008), por meio do seu Portal eletrônico, listou as transformações previstas com a 

implementação da NF-e, demonstradas no Quadro 4. 
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Passado Futuro 

Repressiva Preventiva 

Isolado Integração 

Auditar Passado Acompanhar o presente e Projetar o Futuro 

Estabelecimento Empresa  

Conferência Manual Auditoria Eletrônica 

Poucas Fontes Múltiplas Fontes 

Amostragem 100% operações 

Provas em papel Provas eletrônicas 

Fiscalização in loco Fiscalização à distância 

Generalista Especialista 
Quadro 4 – Mudanças na atuação das atividades de monitoramento e fiscalização 
Fonte: ENCAT (2008). 

 

Segundo Pereira et al (2008, p. 10), o Estado de Rondônia implantou, a partir de 

janeiro de 2008, a NF-e em ambiente de teste, com posterior homologação. Os autores 

continuam afirmando que, embora o projeto ainda esteja em fase inicial de implantação, existe 

concordância da ordem de mais de 88% dos entrevistados – 29 (vinte e nove) empresas do 

ramo de combustíveis e cigarros daquele Estado – em relação aos principais benefícios 

listados no projeto conceitual da NF-e.  

Dessa forma, Pereira et al (2008, p. 12), em um estudo de caso realizado com 

contribuintes no Estado de Rondônia, ainda realizado no primeiro ano da implantação da NF-

e, perceberam que o projeto tem como: 

Premissas básicas a interligação de sistemas de informações, o que propicia redução 
da sonegação, vez que documenta e revela, automaticamente os dados de todas as 
operações de compra e venda. Traz ainda como resultado direto, ganhos com 
reduções de custos operacionais e de transações, e, sendo parte de um processo 
evolutivo de gestão pública, somado ao projeto de escrituração fiscal e contábil 
digital, trará enormes benefícios para toda sociedade.  
 
Constatou-se na pesquisa que os contribuintes aprovaram a implantação da Nota 
Fiscal Eletrônica e indicaram conhecer os principais benefícios do projeto para a 
gestão de suas organizações, conforme previsto no projeto conceitual da NF-e. 
Finalmente, verificou-se ainda que, apesar das dificuldades financeiras e 
operacionais, existe preocupação pela busca por novas tecnologias que possibilite 
melhoria e maior eficiência e transparência no processo de gestão, como exige a 
sociedade contemporânea.  

 

Balaminut et al. (2008, p. 20) destacam ainda outros benefícios para as administrações 

tributárias com a implantação da NF-e: 

[...] acompanhamento on-line de todas as atividades que o contribuinte estiver 
desempenhando, de tal forma que saberão o que o contribuinte está vendendo, para 
quem, e o preço pelo qual está vendendo, evitando assim o trabalho da fiscalização 
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na sede da empresa. Além disso, os fiscos poderão contar com dados exatos com 
relação à arrecadação e também poderão acompanhar a circulação efetiva de 
mercadorias em todo o país. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, a sistemática de emissão de NF-e possibilitará 

novos procedimentos de fiscalização (ENCAT, 2008): 

a) ocorrência da auditoria eletrônica da numeração das NF-e emitida; 
b) confirmação, pelo destinatário da mercadoria, da efetiva existência da 
autorização de uso da NF-e pelo emitente; 
c) identificação antecipada de NF-e emitida para contribuintes inaptos; 
d) identificação, por auditoria eletrônica, de clonagens de DANFEs; 
e) permitirá a auditoria de estoque a partir de sistemas informatizados; 
f) autos lavrados terão as NF-e anexadas ao Processo Administrativo Fiscal 
(PAF) através da chave de acesso da NF-e; e, 
g) auditoria eletrônica dará subsídio para detectar indícios de simulação de 
operação interestadual de mercadorias. 

 

Assim, além da figura da Auditoria Fiscal como instrumento de controle, cada vez 

mais aufere espaço o procedimento fiscal denominado monitoramento fiscal. A Instrução 

Normativa (IN) nº 20, publicada em junho de 2011, disciplina e padroniza os procedimentos a 

serem adotados no monitoramento fiscal, em especial, no seu art. 1º é delineada a 

compreensão desse instrumento de controle, assim “a atividade de Monitoramento Fiscal 

consiste na verificação do cumprimento das obrigações tributárias e poderá conferir ao 

contribuinte a espontaneidade no recolhimento dos tributos”. 

Tanto o monitoramento fiscal quanto a fiscalização tributária são fundamentados em 

cruzamento de dados, fornecidos pelos contribuintes (quando solicitados) ou extraídos dos 

sistemas coorporativos da SEFAZ-CE. 

Ademais, não só na execução do monitoramento fiscal ou da fiscalização tributária, 

são utilizados esses sistemas, mas também no próprio “planejamento das ações fiscais”, como 

na “avaliação dos seus resultados”.  

Magalhães (1996) já previa, contudo, que os procedimentos de fiscalização precisam 

acompanhar a Era da Tecnologia. Os sistemas informatizados, assim como os agentes da 

fiscalização, cada vez mais deveriam ser redesenhados conforme as tecnologias que fossem 

surgindo em prol do aparecimento de sistemas de arrecadação e de informações tributárias 

mais eficientes. 

A propósito, o Quadro 5 revela os principais sistemas utilizados pela SEFAZ-CE para 

realização desses cruzamentos com suas respectivas características. 
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Sistema Características 

Sistema de Controle de 
Mercadorias em Trânsito 

(COMETA) 

Este sistema gerencia um banco de dados relativo às operações de entradas e saídas 
interestaduais (e Exterior) de todos os contribuintes do ICMS inscritos no Ceará. 
Neste sistema ficam, também, registrados os lançamento de ICMS antecipado, 
diferencial de alíquotas, substituição tributária retida na fonte. Este sistema está 
sendo substituído pelo Sistema do Trânsito de Mercadorias – SITRAM. 

Declaração de 
Informações 

Econômico-Fiscais 
(DIEF) 

Instituído em 2005, armazena todas as informações econômico-fiscais dos 
contribuintes do ICMS (Registro de Entradas; Saídas; Apuração; Inventário; e 
Guias Informativas), além de permitir agrupamentos das operações por Código 
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP). Este sistema foi substituído pela 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) a partir de janeiro de 2012. 

Sistema Eletrônico de 
Processamento de Dados 

(PED) 

O contribuinte usuário deste Sistema deverá armazenar, em meio eletrônico, todos 
os registros das operações e prestações de entradas e de saídas ocorridos no período 
de apuração do ICMS. Os dados serão arquivados por 5 anos e entregues ao Fisco, 
quando exigidos, juntamente com a documentação fiscal. 

OPERAÇÕES TEF 

Base de dados relativa às operações e prestações de Transferência Eletrônica de 
Fundos (TEF) fornecida à SEFAZ-CE pelas Administradoras de Cartão de Crédito 
ou Débito. Transações realizadas por contribuintes do ICMS por meio de Cartão 
(Crédito ou Débito). 

Sistema Integrado de 
Comércio Exterior 

(SISCOMEX) 

Instituído pelo Decreto Federal nº. 660/1992, este Sistema consolida as 
informações, por meio eletrônico, relativas às atividades de registro, 
acompanhamento e controle das operações de importação e exportação. Como uma 
parte dessas operações é isenta ou tem o ICMS diferido, alguns contribuintes 
simulam a ocorrência de tais operações com o intuito evitar o recolhimento de 
impostos devidos. 

Sistema de Controle das 
Operações para a Zona 

Franca de Manaus 
(SUFRAMA) 

Este sistema controla as operações destinadas a contribuintes inscritos na Zona 
Franca de Manaus. As mercadorias destinadas a contribuintes sediados na Zona 
Franca de Manaus são beneficiadas pela isenção de ICMS; entretanto, para usufruir 
o benefício tributário, é preciso a comprovação cumulativa de duas condições 
básicas: a) se o contribuinte destinatário efetivamente atende as exigências do 
beneficio de isenção do ICMS; e b) se houve o ingresso físico da mercadoria na 
Zona Franca de Manaus. 

Sistema Integrado sobre 
Operações Interestaduais 

com Mercadorias e 
Serviços (SINTEGRA) 

Surgiu em 1997. Este sistema permite a troca de informações entre administrações 
tributárias sobre operações interestaduais dos contribuintes. Alguns contribuintes 
são obrigados a enviar, mensalmente, para as administrações tributárias um arquivo 
eletrônico contendo as operações interestaduais realizadas. Permite consultas 
públicas acerca da situação cadastral de empresas em todo o Brasil. Este sistema 
será substituído pela Escrituração Fiscal Digital (EFD). 

Sistema Cadastro 

O Cadastro Geral da Fazenda (CGF) é o registro centralizado e sistematizado o qual 
permite que os contribuintes se inscrevam pela Internet, através do site da Secretaria 
da Fazenda www.sefaz.ce.gov.br, ou pelo Núcleo de Execução da Administração 
Tributária (NEXAT) da respectiva circunscrição fiscal, antes de iniciarem suas 
atividades. Dessa forma, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, definidas em lei 
como contribuintes do ICMS, possuem dados e informações neste sistema que os 
identificam, localizaram e classificaram segundo a sua natureza jurídica, atividade 
econômica, tipo de contribuinte e regime de recolhimento (DECRETO nº. 
24.569/1997). 

Sistema de Controle da 
Receita Estadual 

(RECEITA) 

Objetiva atender as necessidade de adequar a legislação tributária aos novos 
procedimentos, tecnologias e sistemáticas de arrecadação, de contabilização e de 
apropriação das receitas de competência do Estado do Ceará, sendo disciplinado 
pelo Decreto 24.569/1997 e Instrução Normativa nº. 05/2000 

Nota Fiscal Eletrônica 
Corporativo (NF-e 

CORP) 

Essa ferramenta armazena, a partir de 2009, os dados da NF-e de forma analítica. 
Assim, torna-se possível a realização de consultas e geração de relatórios gerenciais 
através da intranet baseadas nas informações da NF-e. 

Quadro 5 – Sistemas utilizados pela SEFAZ-CE para realizar cruzamento de dados.  
Fonte: Adaptado de Sousa (2010, p.77). 

 

Assim, reforça Magalhães (1996, p. 72), a ideia de que “a informatização crescente da 
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sociedade, como não poderia deixar de ser, vem impactando a área governamental de 

administração de tributos, entre os quais temos o ICMS”. Não poderia ser diferente, visto que, 

entre os princípios que regem os controles internos, está o da utilização de processamento 

eletrônico, conforme ratifica Castro (2008, p. 65), “sempre que possível, a entidade deve 

adotar processo eletrônico para registrar as operações. Este procedimento aumenta a 

eficiência operacional dos controles internos, evita erros e dificulta fraudes”. 

Em sua pesquisa, Sousa (2010) analisou o impacto da utilização da NF-e, 

especificamente, nas atividades de monitoramento e fiscalização do ICMS na Secretaria da 

Fazenda do Estado do Ceará.  

Como resultado da verificação das modificações nas atividades de monitoramento e 

fiscalização relacionadas às etapas de coleta de informações econômico-fiscais, desde a 

adoção da NF-e, Sousa (2010, p. 116) destaca que: 

a) foram criadas as condições para executar a fiscalização de estoque de mercadorias 
a partir dos sistemas informatizados;  
b) facilitou o conhecimento, em tempo real, do que o contribuinte está vendo, qual o 
destinatário e o preço da operação comercial;  
c) permitiu maior rapidez na coleta de informações econômico-fiscais interestaduais; 
d) proporcionou o cruzamento eletrônico entre os dados contábeis e fiscais;  
e) admitiu a validade jurídica dos dados cruzados eletronicamente com o arquivo da 
NF-e;  
f) ocorreu a substituição de fiscalização da detecção de simulação de operações 
interestaduais pela confirmação, pelo destinatário, do recebimento das mercadorias;  
g) suprimiu o procedimento de junção de produtos idênticos;  
h) houve a supressão do procedimento de digitação dos dados (quantidade, valor, 
data de emissão, código de produto etc) por ocasião do levantamento quantitativo de 
estoque de mercadorias;  
i) suprimiu os efeitos do extravio de documento fiscal no desenvolvimento da 
atividade de fiscalização; 
j) ocorreu a supressão dos procedimentos para arbitrar o valor das notas fiscais 
extraviadas pelo contribuinte; e 
k) houve a supressão da atividade que detecta a emissão de nota fiscal calçada. 

 

Dessa forma, com a modernização dos sistemas informatizados, as fazendas públicas 

procuram sempre mais se adequar a essa nova era. Para isso, usa de sua prerrogativa 

constitucional, buscando a integração entre os demais entes federados para melhorar a 

eficiência nos procedimentos fiscalizatórios.  

O que se percebe é uma relação cada vez maior, e melhor, de cruzamento de 

informações e verificações de indicadores. A expectativa é um aumento significativo nos 

controles utilizados na fiscalização, garantindo maior rapidez e eficácia ao Governo 

(MARTINS; LUCIANO; TESTA, 2008, p. 11). 
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O modelo operacional da NF-e retrata os passos necessários a uma operação mercantil 

entre o emitente da NF-e e o seu destinatário (este não obrigatoriamente contribuinte do 

ICMS), como também especifica os mecanismos de autorização, validação, transporte e 

controle requeridos para cumprir o fechamento do ciclo da prestação ou da operação 

realizada. 

De tal sorte, para melhor entendimento, a Figura 3 exibe um modelo operacional 

simplificado da NF-e. 

 

Figura 3 – Passo-a-passo da utilização da NF-e 
Fonte: ENCAT (2008) 
 

De maneira simplificada, o Manual de Integração do Contribuinte (ENCAT, 2009a) 

traz o passo a passo da utilização da NF-e, do momento da sua emissão, até o destino físico da 

mercadoria que ela acoberta: 

1. A empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as 

informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado 

digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do 

emissor; 

2. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 

será então transmitido, pela Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de 

jurisdição do contribuinte emitente, que fará uma pré-validação do arquivo e 
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devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver o trânsito da 

mercadoria; 

3. Após o recebimento da NF-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará 

consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, 

que detenham a chave de acesso do documento eletrônico; 

4. Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido através da Secretaria de 

Fazenda Estadual para: a Receita Federal do Brasil, que será repositório 

nacional de todas as NF-e emitidas; no caso de uma operação interestadual, a 

Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operação; e, quando aplicável, os 

Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta que 

tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização, 

tais como o Sistema de Controle das Operações para a Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA), por exemplo.  

5. Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação 

gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), geralmente em papel comum, em única 

via. O DANFE não é nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como 

instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da 

NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar, através da página 

da Secretaria de Fazenda Estadual, ou da Receita Federal do Brasil, a efetiva 

existência de uma NF-e que tenha tido seu uso regularmente autorizado. 

Extraindo-se como exemplo o uso do DANFE, percebe-se um ganho em termos de 

controle fiscal, pois, seguindo os passos operacionais descritos há pouco, um caminhoneiro 

que transportar mercadorias será obrigado a apresentar o DANFE, relativo a esses produtos, 

sempre que passar em algum posto fiscal de fronteira.  

Esse documento físico corresponde a um “espelho” da NF-e, pois contém todos os 

dados e campos do documento digital. Para fazer o relacionamento com a NF-e, o DANFE 

possui um código de barras com 44 dígitos que, quando decodificado por um leitor óptico, são 

apresentadas todas as informações relativas à operação. Esse procedimento faz com que a 

fraude com documentos fiscais nesse tipo de circunstância seja reduzida ao mínimo, 

praticamente a eliminando, pois o agente fiscal poderá validar ou não o documento, 

previamente autorizado para uso, com base nos dados fornecidos pelo emissor da NF-e. 
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Em suma, a revisão de literatura apresentada nesta seção teve o objetivo de externar 

conceitos necessários à compreensão do tema pesquisado. Assim, procurou-se perpassar os 

temas Administração Pública, Aspectos conceituais da receita pública, Classificação da receita 

pública, Estágios da receita pública, receita tributária, competência tributária, administração 

tributária, controle fiscal e, em especial, a nota fiscal eletrônica. 
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3 METODOLOGIA  

 

Nesta seção, é descrita a metodologia da pesquisa implementada. Dessa forma, 

apresenta-se a caracterizaçãoda pesquisa, define-se a unidade analisada, descrevem-se os 

instrumentos de coleta utilizados, bem comoelucida-se a maneira como foram analisados e 

interpretados os indicadores recolhidos. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Em trabalhos investigativos sob o prisma da ciência, pode-se dizer que existem duas 

grandes abordagens: a quantitativa e a qualitativa. Elas possuem em comum a busca da 

solução de um problema, porém divergem quanto à forma como se chega à resposta de tal 

questão que se procura esclarecer. 

A abordagem quantitativa tem como natureza a busca de resultados, os quais se 

possam quantificar. Por conseguinte, conforme Richardson (2011), com base em indicativos 

coletados e tratados, procura-se fazer uma análise estatística, utilizando-se das mais variadas 

ferramentas que essa ciência aziendalpossa oferecer. Com isso, procura-se assegurar a 

precisão dos resultados, expurgando da análise fontes de distorções como, por exemplo, juízo 

de valor ou interpretações tendenciosas. 

Afluindo ao magistério de Richardson (2011), Roesch (2006, p. 130) também ensina 

que, em relação ao delineamento da pesquisa, “se o propósito do projeto implica medir 

relações entre variáveis (associação ou causa-efeito), [...] recomenda-se utilizar 

preferencialmente o enfoque de pesquisa quantitativa”. 

 Em geral, quando se demanda uma análise por um paradigma positivista, deve-se 

focar numa abordagem preponderantemente quantitativa, pois, pelo tipo de indicador tomado, 

deverá ser utilizada alguma análise estatística. Nesse caso, as observações extraídas deverão 

ser tabuladas, assim como as frequências das variáveis observadas estudadas (COLLIS; 

HUSSEY, 2005).  

Já a abordagem qualitativa se distancia do método quantitativo, porquanto não tem 

foco no uso de ferramentas estatísticas na análise dos resultados. Torna-se mais adequada, 

entretanto, quando se investiga a natureza de um fenômeno social, pois busca aproximar a 

 



51 

percepção do indivíduo com o problema de pesquisa. Sob esse prisma, algumas características 

básicas identificam os estudos denominados qualitativos, conforme, exemplificadamente, é 

expresso por Godoy (1995): 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto 
em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. 
Para tanto, o pesquisador vai a campo “captar” o fenômeno em estudo a partir da 
perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 
relevantes. 

 

Na visão de Martins e Theófilo (2007), a pesquisa qualitativa faz com que o 

investigador procure evidenciar nexos entre as variáveis procuradas no experimento.  

Com efeito, as pesquisas qualitativas “pedem descrições, compreensões, interpretações 

e análise de informações, fatos, ocorrências, evidências que naturalmente não são expressas 

por dados e números”. (MARTINS; THEÓFILO, 2007, p. 135). 

Conforme o ensinamento de Vieira e Zouain (2004, p. 15), a versão qualitativa de um 

trabalho de pesquisa “garante a riqueza dos dados, permite ver um fenômeno na sua 

totalidade, bem como facilita a exploração de contradições e paradoxos”.  

Em adição, Roesch (2006) exprime outra forma de se utilizar da pesquisa com 

abordagem qualitativa, que é capturar a percepção dos entrevistados, sem que para isso exista 

uma modelo previamente definido.  

Ademais, na perspectiva de Richardson (2011, p. 79), “a abordagem qualitativa de um 

problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma 

adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. 

A pesquisa, que ora se relata tem por abordagem a análise qualitativa, pois, na 

indicação magistral de Richardson (2011), esse tipo de investigação tem como objeto 

situações complexas ou estritamente particulares, descrevendo-as e analisando a interação de 

certas variáveis, logrando assim compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais. 

Este estudo classifica-se, quanto aos fins, como exploratório, uma vez que pretende 

analisar a percepção dos gestores e principais utilizadores da Nota Fiscal Eletrônica quanto a 

sua implantação na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e como essa nova ferramenta 

impacta nos controles utilizados para garantir a arrecadação tributária devida – uma área de 

pesquisa ainda pouco investigada, devida a ainda recente obrigatoriedade da utilização da NF-

e, como também o estágio de implantação dessa ferramenta em desenvolvimento. 
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Sob um ângulo de pensamento mais abrangente, Trivinos (2007, p. 109) explica que 

“os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de 

determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos 

limites de uma realidade específica”. 

A taxionomia da pesquisa quanto aos meios foi enquadrada como documental, 

bibliográfica e estudo de caso. Para Godoy (1995, p. 21), pesquisa documental é “o exame de 

materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que 

podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações complementares”.  

Neste caso, na compreensão da mesma autora (Id. Ibidem), a palavra “documentos” 

deve ser entendida de maneira mais ampla, 

Incluindo os materiais escritos [...], as estatísticas [...] e os elementos iconográficos 
[...]. Tais documentos são considerados “primários” quando produzidos por pessoas 
que vivenciaram diretamente o evento que está sendo estudado, ou “secundários”, 
quando coletados por pessoas que não estavam presentes por ocasião da sua 
ocorrência. 
 

Lüdke e André (1986) define que a análise documental constitui uma técnica de 

grande relevância na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por 

outras técnicas, seja expondo novos aspectos de um tema ou problema. 

Em razão da análise nas leis, decretos, ajustes do Sistema Nacional de Informações 

Econômicas e Fiscais (SINIEF), atos do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(COTEPE), convênios e protocolos etc., correspondentes ao tema, justifica-se a pesquisa 

documental.  

Martins e Theófilo (2007) enfatizam que a pesquisa documental se assemelha à 

bibliográfica, no entanto não faz o levantamento de material editado, como livros, periódicos 

etc. Com efeito, a pesquisa bibliográfica passa a ser um provedor de dados e informações 

auxiliares, dando suporte a uma melhor compreensão dos resultados alcançados e 

corroborando evidências coletadas, fornecendo, assim, maior confiabilidade e robustez aos 

achados da pesquisa. 

De modo semelhante, como foram coletadas informações extraídas de livros, teses, 

dissertações, artigos científicos e pesquisas disponíveis na internet ligados ao assunto, 

conclui-se, por lógico, que é também bibliográfica.  

A busca sob relato neste momento, caracteriza-se como estudo de caso, desenvolvida 

na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE), em virtude, especialmente, da 
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importância do Projeto Nota Fiscal Eletrônica para essa Secretaria, como também do 

amadurecimento quanto à implementação desses novos recursos como instrumentos de 

controle e pelo fato do autor desta pesquisa pertencer ao quadro de servidores do citado órgão. 

Yin (2005, p. 21) resume um projeto de estudo de caso como uma pesquisa que 

“permite uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

eventos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, [...]”. 

Ademais, a pesquisa foi alicerçada em duas etapas: coleta e análise dos dados. Na 

primeira fase, fez-se uso dos instrumentos de coleta (questionário e entrevista) para se obter a 

percepção dos gestores que fazem uso da NF-e como ferramenta de controle.  

Já na segunda etapa, foi empregada a escala de atitude Likert, assim como aplicadas 

técnicas de análise de conteúdo– na exata acepção de Bardin (2011) – para analisar a 

percepção dos gestores que controlam a arrecadação tributária na SEFAZ-CE quanto à 

utilização da NF-e. 

Em busca de melhor resultado, no entanto, se fez inicialmente uma análise do local 

onde foi realizada a pesquisa, procurando identificar o ambiente onde foram desenvolvidas as 

etapas anteriormente mencionadas. 

 

3.2 Ambiente da pesquisa 

 

Este trabalho de teor acadêmico e científico foi realizado no âmbito da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Ceará, órgão estadual que tem como responsabilidade captar recursos 

financeiros para o desenvolvimento de um estado com área total, segundo o sítio oficial do 

Governo do Estado do Ceará, de 148.825,6 km² – o que equivale a 9,57% da área pertencente 

à região Nordeste e a 1,74% da área do Brasil – e com uma população, em 2010, de 8.448.055 

habitantes (CEARÁ, 2011b). 

A receita total do Estado em 2010 somou R$ 15,5 bilhões. Quase 50% advieram de 

arrecadação própria. Só o recolhimento de ICMS nesse ano alcançou R$ 6,14 bilhões, o 

equivalente a perto de 94,48% do recolhimento total dos tributos estaduais (CEARÁ, 2011c). 

A pesquisa foi direcionada à direção superior, coordenadores e/ou supervisores de 
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tributação / fiscalização, todos esses funcionários públicos da SEFAZ-CE. O motivo dessa 

seleção se fez pertinente, visto que os profissionais há pouco mencionados, participaram, em 

sua maioria, de todo o processo de implantação da NF-e e são os principais utilizadores de 

controles gerenciais em suas respectivas áreas de atuação.  

Conforme se extrai do sítio da SEFAZ-CE, a estrutura organizacional dessa Secretaria 

se divide em Direção e Gerência Superior, Órgãos de Assessoramento, de Execução 

Programática, de Execução Instrumental e de Setoriais de Execução (CEARÁ, 2011d). 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Com base na estrutura referenciada na seção anterior, e com vistas a englobar todos os 

setores que se utilizam dos recursos provenientes do uso da NF-e, foi feita a coleta de dados 

com abordagem dividida em dois grupos. 

Os participantes do Grupo 1 são os gestores, pertencentes às células referenciadas a 

seguir, escolhidos por utilizarem de alguma forma os dados extraídos da NF-e a fim de 

implementar seus controles gerenciais, de monitoramento e fiscalização da arrecadação 

tributária. Totalizam neste grupo 35 servidores. 

• Grupo 1: Órgãos de Assessoramento, Órgãos de Execução Programática (Orientadores 

e Supervisores) e Órgãos Setoriais de Execução. Para esse grupo, foi definida como 

meta a aplicação de questionário aos orientadores e/ou supervisores da Célula de 

Planejamento e Acompanhamento (CEPAC), Célula de Gestão Fiscal dos Setores 

Econômicos (CESEC), Núcleo de Auditoria Fiscal em Juazeiro do Norte, Núcleo de 

Auditoria Fiscal em Sobral, Célula de Controle e Informações (CECOI); Célula de 

Gestão Fiscal dos Macrossegmentos Econômicos (CEMAS), Célula de Gestão Fiscal 

da Substituição Tributária e Comércio Exterior (CESUT), Célula de Laboratório Fiscal 

(CELAB), Célula de Fiscalização do Trânsito de Mercadorias (CEFIT),Coordenadoria 

de Pesquisa e Análise Fiscal (CEPAF), Célula de Revisão Fiscal (CEREF) e 

Coordenadoria da Execução Tributária (COREX). 

Os servidores pertencentes ao Grupo 2 se destacam por seu grau de comando/diretriz e 

responsabilidades para com a SEFAZ-CE, como também pela alta percepção quanto à 

utilização da NF-e. Totalizam neste grupo 10 servidores. São 8 funcionários da alta gerência, 



55 

os quais participaram da implantação e modernização do projeto NF-e na SEFAZ-CE, como 

também, completando a relação de servidores, tem-se mais 2 gestores que, por sua relevância 

no processo, dão suporte a toda a Secretaria, pois são responsáveis, respectivamente, pela 

gestão da Nota Fiscal Eletrônica e pela orientação da Célula de Laboratório Fiscal (CELAB), 

unidade responsável por desenvolver programas que buscam facilitar a análise contábil e 

fiscal nas empresas fiscalizadas e monitoradas. 

• Grupo 2: Direção Superior, Gerência Superior e Órgãos de Execução Programática 

(Coordenadores e Gestores da NF-e). Para esse grupo, foi objetivada a realização de 

entrevista com o secretário da Fazenda, secretário adjunto da Fazenda, secretário 

executivo, o presidente do Contencioso Administrativo Tributário (CONAT), os 

coordenadores da Tributação, Arrecadação, Fiscalização de estabelecimentos e 

Fiscalização do trânsito de mercadorias, assim como o orientador da Célula de 

Laboratório Fiscal e o gestor da Nota Fiscal Eletrônica. 

Faz-se necessário esclarecer, contudo, que o cargo “Gestor” propriamente dito não 

existe na estrutura organizacional da SEFAZ-CE, no entanto, os servidores classificados como 

“Gestor” exercem importante contribuição quanto ao uso da NF-e, pois, dentro das suas 

respectivas áreas de atuação, são gestores dessa ferramenta.  

Na primeira fase da coleta de dados, foi utilizado o questionário (Apêndice A) como 

instrumento mais adequado para o Grupo 1. Nessa ocasião, foram aplicados os questionários 

aos gestores da SEFAZ-CE por via de correio eletrônico, em sua maioria, e também, quando 

possível, presencialmente. 

Como observação, para facilitar a coleta e o posterior tratamento das informações, o 

questionário foi adaptado para o formato do BROFFICE CALC versão 3 (software livre e 

gratuito, editor de planilhas eletrônicas e utilizado nos computadores da SEFAZ-CE). 

Para atender a recomendação de Vergara (2007), foi preparada uma apresentação aos 

respondentes, como também foram aditadas informações de como deveriam ser preenchidos 

os campos pesquisados, deixando claros ao entrevistado os objetivos da pesquisa e garantindo 

o anonimato. 

Essa autora (2007) também enfatiza a noção de que um questionário deve ser 

submetido a testes prévios à aplicação. Com isso, busca-se o julgamento de pessoas com 

reconhecida competência no assunto abordado. Esse julgamento, para ela, é importante, pois 

permite que sejam feitas correções, não apenas no conteúdo, como também na forma de sua 
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apresentação. 

O questionário, por conseguinte, teve como ponto de partida um roteiro pré-elaborado 

o qual foi validado com auxílio de um pré-teste realizado com 05 representantes (Grupo 1 e 2) 

das áreas da SEFAZ-CE, entre 11 a 12 de janeiro de 2012.  

Roesch (2006, p. 132) demarca a ideia de pré-testes como “testes aplicados antes do 

início de um programa ou experimento”. A realização de um pré-teste tem como finalidade 

garantir que as perguntas elaboradas estejam claras e direcionadas ao esclarecimento do 

objetivo da pesquisa.  

Em continuação, na segunda etapa da coleta de dados, foi objetivada a aplicação da 

entrevista (Apêndice B) – semiestruturada – a todos os integrantes do Grupo 2. Esse 

instrumento se justifica, neste caso, pois todos os servidores referidos há pouco possuem 

informações e experiências vivenciadas de enorme relevância para o atingimento do objetivo 

desta pesquisa. 

Como ensina Yin (2005), um passo preparatório importante é a triagem dos 

entrevistados. Para o autor, o procedimento de triagem pode ser o de coletar informações a 

respeito das opções mais convenientes ao caso sob estudo. 

Vergara (2007, p. 53), por sua vez, explica que “os sujeitos da pesquisa são as pessoas 

que fornecerão os dados de que você necessita”. 

Na intelecção de Martins (2008, p. 27), entrevista “trata-se de uma técnica para coleta 

de dados cujo objetivo básico é entender e compreender o significado que os entrevistados 

atribuem a questões e situações”.  

Já Hair Jr. et al.(2005, p. 163) entendem que na abordagem usando uma entrevista 

semi-estruturada “o pesquisador fica livre para exercitar sua iniciativa no acompanhamento da 

resposta a uma pergunta”.  

Por outro ponto de vista, Vergara (2007) explica que uma entrevista semiestruturada 

tem como foco a informalidade, porém não deixando o entrevistado tão à vontade quanto em 

uma entrevista não estruturada, evitando, com isso, que este não divague em suas ideias, pois 

o objetivo é focalizar num tema definido. 

Ademais, foi dado prosseguimento à coleta de dados, tendo como objetivo a aplicação 

desses instrumentos aos 45 gestores da SEFAZ-CE que, em suas funções diárias, utilizam a 

NF-e como fonte de dados para realização de suas tarefas.  
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Por fim, no Quadro 6, é exibida a correlação dos objetivos específicos da pesquisa 

com os pontos abordados no referencial teórico, bem assim com as perguntas aplicadas na 

fase da coleta dos dados, tanto relativos às questões do questionário submetido aos gestores 

do Grupo1, quanto àquelas presentes na entrevista semiestruturada realizada com os gestores 

fazendários pertencentes ao Grupo 2.   

Objetivos Específicos Referencial Teórico Questionário Entrevista 

1. Verificar o nível de confiabilidade no 

qual um gestor fazendário pode basear 

suas decisões com relação aos dados 

extraídos da nota fiscal eletrônica. 

ENCAT (2008) 

QUADRO 3 

Q7 Q1 

 

2. Identificar os controles utilizados pela 

administração fazendária cearense desde 

a implantação da nota fiscal eletrônica. 

Sousa (2010) 

Martins, Luciano e Testa (2008) 

ENCAT (2008) 

Balaminut et al. (2008) 

Q1, Q6 e Q10 Q3 

 

3. Investigar os controles em fase de 

implantação com base nos dados 

extraídos da NF-e. 

ENCAT (2008) 

Sousa (2010) 

QUADRO 4 

- Q4 e Q5 

 

4. Observar os efeitos dos controles 

utilizados com os dados extraídos da 

NF-e na percepção dos gestores que 

controlam a arrecadação tributária 

estadual do Ceará. 

Martins, Luciano e Testa (2008) 

Balaminut et al. (2008) 

QUADRO 2, 3 e 4 

Q2, Q3, Q4, Q5, 

Q8 e Q9 
Q2 

Quadro 6 – Correlação entre objetivos, referencial teórico e instrumentos de coleta.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 

 

3.4 Análise dos dados  

 

Apesar do uso de instrumentos de coleta distintos (questionário e entrevista),os 

resultados da pesquisa foram analisados em conjunto, poisos objetivos específicos almejados 
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estavam presentes em ambos os casos, sob pontos de vistas diferentes, mas transparecendo a 

percepção dos gestos fazendários quanto ao uso da NF-e.  

Foram elaboradas, com efeito, perguntas para os grupos, para as quais May (2004) 

procede à classificação, quanto à tipologia:  

1 de classificação – quando se procurou questões que descrevessem os gestores sob 

análise; 

2 aberta – quando se pretendia uma opinião livre do informante; e 

3 escala de atitudes – quando se buscou identificar um grau de concordância / 

discordância sob um item questionado. 

As perguntas de classificação foram utilizadas para realizar a identificação dos 

respondentes. Assim, foram aplicadas as mesmas indagações de classificação (questões que 

descrevessem os gestores sob análise) a todos os servidores fazendários que participaram da 

pesquisa. Com isso, as respostas das questões de classificação dos Grupos 1 e 2 foram 

tabuladas e analisadas em conjunto. 

Para realizar essa tabulação, recorreu-se ao Microsoft Office Access, versão 2010, um 

sistema de gerenciamento de banco de dados que permitiu se proceder à modelagem e 

estruturação dos dados, assim como o desenvolvimento de uma interface utilizada para 

inserção das informações. 

No caso das questões em escala de atitudes, foi elaborada a Escala Likert, para se 

estudar o grau de concordância/discordância dos respondentes em relação a um item 

investigado. Como forma de identificação, as questões são numeradas de 1 a 9 no 

questionário. 

Martins e Lintz (2007, p. 34) explicam o escalonamento do tipo Likert como um 

método que “consiste em um conjunto de itens apresentados em forma de afirmações, ou 

juízos, ante os quais se pede aos sujeitos que externem suas reações, escolhendo um dos 

cinco, ou sete pontos de uma escala”. 

Já a investigação das questões do tipo aberta do questionário (Q10) e da entrevista 

(Q1, Q2, Q3, Q4, Q5) foi externalizada e procedida por meio da análise de conteúdo, pois se 

procurou identificar, mediante os relatos dos entrevistados, a percepção dos principais 

gestores da NF-e quanto ao uso dessa ferramenta como fonte de dados relativos às operações 

mercantis e as mudanças nas sistemáticas de controle, provocadas após a sua implementação, 
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nas diversas áreas de atuação na SEFAZ/CE, que tenham como foco a otimização da 

arrecadação tributária. 

Consoante elucidam Collise e Hussey (2005, p. 240), a análise de conteúdo “é um 

método formal para a análise de dados qualitativos”. Martins e Lintz (2007, p. 47) vão além, e 

asseveram que “geralmente a aplicação desta técnica acontece após, ou em conjunto, com 

uma pesquisa documental, ou mesmo com entrevistas”. De efeito, tem-se que 

A Análise de Conteúdo é uma técnica para se estudar e analisar a comunicação de 
maneira objetiva, sistemática e quantitativa. Buscam-se inferências confiáveis de 
dados e informações com respeito a determinado contexto, a partir dos discursos 
escritos ou orais de seus atores. (MARTINS; LINTZ, 2007, p. 47).  

 

Ademais, Richardson (2011, p. 224) conclui, ao descrever que análise de conteúdo 

“trata-se de compreender melhor um discurso, de aprofundar suas características […] e extrair 

os momentos mais importantes”. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2011), pode ser dividida em três polos 

cronológicos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados; e inferência e 

interpretação. 

Bardin (2011) observa que, na fase da pré-análise, em geral, se procura observar três 

aspectos: a escolha dos documentos, a formulação de hipóteses e dos objetivos e a elaboração 

de indicadores que subsidiem a interpretação dos resultados. 

Na indicação de Richardson (2011), um procedimento para o tratamento dos 

resultados, advindos de uma análise de conteúdo, consiste no cálculo de frequências e 

percentuais que pretendem estimar a importância dos elementos analisados. Ainda na opinião 

de Richardson (2011), a análise temática é a que mais se harmoniza às respostas a perguntas 

abertas, como é no caso de entrevistas. 

De tal modo, para se transformar dados brutos em informações quantificáveis, Bardin 

(2011, p. 133) ensina que “tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma 

transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação 

esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo”. 

A categorização, conforme Bardin (2011, p. 147), é uma “operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”.  
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Com essa definição em mente, os resultados obtidos da extração dos textos das 

repostas foram categorizados conforme os objetivos específicos da pesquisa. Assim, 

primeiramente, foi feita uma leitura prévia das respostas da questão de nº 10 do questionário e 

da transcrição das entrevistas, em seguida as informações foram condensadas, extraindo-se os 

elementos mais importantes relacionados com os objetivos específicos do estudo 

(categorização) e, por último, foram inferidas a frequência com que apareceram os elementos 

nas respostas e de que forma poderiam ser agrupadas para fins de codificação. 

Para auxiliar na codificação e na categorização das respostas das questões abertas, foi 

utilizado o software, com sistema de análise qualitativa de dados, denominado ATLAS.ti 

versão 6.2. 

Com esse aplicativo, utilizando os procedimentos da análise de conteúdo, foram 

destacadas frases relevantes, as quais representassem dados do texto, com o objetivo de 

automatizar o processo de codificação e categorização. Com o expediente dessa ferramenta, 

buscou-se explorar ao máximo as respostas dos gestores, transformando dados soltos em 

informações úteis e relevantes. 

A análise dos dados procura traduzir as respostas catalogadas dos entrevistados em 

informações. Demanda-se, nesse momento, por um tratamento de dados mais adequado aos 

instrumentos de coleta utilizados. Assim, na próxima seção, foram externalizados os 

resultados desta pesquisa, acrescentando a respectiva interpretação desses, buscando-se 

agrupar a análise segundo cada objetivo específico. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este segmento do estudo traz a tabulação dos dados referente ao perfil dos 

respondentes, como também a análise dos questionários e entrevistas aplicados aos grupos 

dos gestores da SEFAZ-CE que utilizam a NF-e como ferramenta de controle para maximizar 

a arrecadação estadual.  

O período de aplicação da entrevista e dos questionários compreendeu o intervalo 

dentre 13 a 30 de janeiro de 2012, tendo alcançado 84,44% dos grupos predefinidos dos 

gestores – sendo que 30 servidores ocupantes de funções de orientação, supervisão ou gestão 

(de forma geral), os quais responderam ao questionário; e 08 fazendários, os quais preenchem 

as funções de coordenação e gestão específica da NF-e, submetidos à entrevista – totalizando 

38 servidores fazendários.  

Com esse resultado, foi alcançada uma quantidade de sujeitos da pesquisa, a qual 

possui pelo menos um representante de cada uma das áreas de atuação da SEFAZ-CE, que 

possuem algum vínculo com a NF-e. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

Expõe-se a seguir a tabulação dos dados referente ao perfil dos respondentes, 

havendo sido os sujeitos da pesquisa categorizados quanto ao gênero, à faixa etária, ao tempo 

de serviço na SEFAZ-CE, ao grau de escolaridade, ao cargo que ocupa, ao setor onde trabalha 

e ao tempo de conhecimento que tem da nota fiscal eletrônica. 

Como observação inicial, a totalidade dos que responderam ao questionário ou foram 

entrevistados preencheram todos os campos relacionados ao seu perfil, ou seja, não houve 

respostas em branco. 

A Tabela 1 exibe a composição dos sujeitos da pesquisa quanto ao gênero. 

TABELA 1 – Gênero dos respondentes 
Gênero Quantidade % 

Masculino 29 76,32 

Feminino 9 23,68 

Total 38 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Conforme se observa da Tabela 1, há preponderância masculina entre os 

respondentes (76,32%) e, consequentemente, nos servidores que exercem funções de gerência 

e/ou gestão relacionados à arrecadação tributária na SEFAZ-CE. 

A Tabela 2 expõe a composição dos sujeitos da pesquisa em relação à idade. 

TABELA 2 – Faixa etária dos respondentes 
Faixa etária Quantidade % 

De 21 a 30 anos 1 2,63 

De 31 a 40 anos 2 10,53 

De 41 a 50 anos 17 55,26 

De 51 a 60 anos 9 28,95 

Acima de 60 anos 1 2,63 

Total 38 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Pela inspeção da Tabela 2, pode-se verificar que a maior parte dos respondentes se 

encontra na faixa etária entre 41 e 50 anos, assim como se destaca também a segunda maior 

frequência no intervalo de idade de 51 a 60. Ocupam essas faixas 28 dos 38 servidores 

partícipes da investigação, correspondendo um percentual resultante de 84,21%. Esse perfil é 

revelador de um grupo com gestores bastante maduros no exercício de suas funções. 

A Tabela 3 demonstra o tempo de serviço dos respondentes na Secretaria da Fazenda 

do Estado do Ceará. 

TABELA 3 – Tempo de serviço dos respondentes 
Tempo de serviço Quantidade % 

De 1 a 5 anos 2 5,26 

De 6 a 10 anos 0 0,00 

De 11 a 20 anos 20 52,63 

De 21 a 30 anos 7 18,42 

Acima de 30 anos 9 23,68 

Total 38 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Observa-se dessa ilustração elevado grau de experiência dos gestores submetidos aos 

instrumentos de coleta desta pesquisa, pois a quase totalidade possui, pelo menos, 11 anos de 

experiência, correspondendo a um valor resultante de 94,74%. Destaca-se, no entanto, a faixa 

entre 11 e 20 anos, com 52,63% de incidência. 
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A Tabela 4 indica os resultados das questões de classificação, assinaladas pelos 

gestores dos Grupos 1 e 2 da SEFAZ-CE, quanto à escolaridade dos respondentes. 

TABELA 4 – Grau de escolaridade dos respondentes 
Grau de escolaridade Quantidade % 

Graduação 2 5,26 

Especialização 22 57,89 

Mestrado 14 36,84 

Total 38 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Analisando a Tabela 4, pode-se comprovar que os sujeitos possuem um grau de 

escolaridade concentrado, preponderantemente, no nível de especialização (pós – graduação 

lato sensu), com 57,89% de frequência; contudo, possuem também 14 gestores com mestrado 

(stricto sensu), representando 36,84% dos respondentes.  

Os indicadores revelam que, do total de 38 servidores que responderam a pesquisa, 

36 possuem títulos, de especialista ou de mestre, demonstrando um alto nível de preparo 

acadêmico por parte dos gestores. 

A Tabela 5 expõe o cargo dos servidores fazendários que participaram da pesquisa.  

TABELA 5 – Cargo dos respondentes 
Cargo Quantidade % 

Coordenador 4 10,53 

Gestor 4 10,53 

Orientador 9 23,68 

Presidente CONAT 1 2,63 

Secretário Adjunto 1 2,63 

Supervisor 19 50,00 

Total 38 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Dissecando-se a Tabela 5, pode-se evidenciar que a maioria dos respondentes possui 

cargo de supervisor, representando 50,00% dos participantes da pesquisa. Em seguida, 

aparece o de orientador, com 23,68%; ademais, com a mesma frequência, estão os cargos de 

coordenador e gestor, ambos com 10,53%; por último, os de secretário adjunto da Fazenda e 

presidente do CONAT, com incidência correspondendo, individualmente, a 2,63% dos 

gestores.  
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A Tabela 6 traz a composição dos sujeitos da pesquisa quanto ao setor dos 

respondentes. 

TABELA 6 – Setor dos respondentes 
Setor Sigla Quantidade % 

Coordenadoria de Administração Tributária CATRI 4 10,53 

Célula de Controle e Informações CECOI 1 2,63 

Célula de Fiscalização do Trânsito de Mercadorias CEFIT 3 7,89 

Célula de Laboratório Fiscal CELAB 1 2,63 

Célula de Gestão Fiscal dos Macros-segmentos Econômicos CEMAS 3 7,89 

Célula de Planejamento e Acompanhamento CEPAC 2 5,26 

Célula de Pesquisa e Análise Fiscal CEPAF 1 2,63 

Célula de Revisão Fiscal CEREF 1 2,63 

Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos CESEC 13 34,21 

Célula de Gestão Fiscal da Substituição Tributária e Comércio 

Exterior 

CESUT 3 7,89 

Contencioso Administrativo Tributário CONAT 1 2,63 

Coordenadoria da Execução Tributária COREX 2 5,26 

GABINETE - 1 2,63 

IPVA - 1 2,63 

ITCD - 1 2,63 

Total 38 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

A Tabela 6 indica a composição dos respondentes da pesquisa por setores. Destaca-se 

a Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos – CESEC, com 13 ocorrências, 

correspondendo a 34,21% dos gestores participantes da pesquisa. 

O maior número de incidências apresentado na CESEC, decorre do fato de essa 

célula ser subdividida em 7 núcleos – Alimentos, Bebidas, Couros e Calçados, Produtos 

Automotivos, Produtos Têxteis, Produtos Farmacêuticos e Produtos Químicos. 

Apesar de na estrutura organizacional não serem diretamente vinculados à CESEC, 

os núcleos de auditoria de Juazeiro do Norte e Sobral foram contabilizados nessa célula, em 

virtude da intrínseca relação de suas atividades. 

A Tabela 7 revela o tempo de conhecimento que os gestores fazendários, 

participantes da pesquisa, têm em relação à NF-e. Para esse parâmetro, foi padronizado que 

qualquer tipo de informação sobre o assunto seria considerada. 
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TABELA 7 – Tempo que tem conhecimento da NF-e 
Tempo de conhecimento da NF-e Quantidade % 

Menos de 1 ano 0,00 0,00 

De 1 a 2 anos 8 21,05 

De 3 a 4 anos 19 50,00 

Acima de 5 anos 11 28,95 

Total 38 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
 

A Nota Fiscal Eletrônica foi instituída no dia 30 de setembro do ano de 2005, por 

meio do Ajuste SINIEF nº 07. Assim, já se passaram mais de 6 anos desde sua instituição. 

Como se depreende da Tabela 7, a maior parte dos servidores fazendários que contribuíram 

com esse trabalho conhece a NF-e entre 3 a 4 anos (50,00%). 

Esse dado se mostra coerente, haja vista a incorporação da NF-e ao ordenamento 

jurídico alencarino em fevereiro de 2008, por meio da mudança na redação do Protocolo 

ICMS nº 10/2007, de que o Estado do Ceará é signatário, tornando obrigatório o uso da NF-e 

nas operações por ele acobertadas. 

Vale ressaltar, no entanto, que um número significante de servidores conhece a NF-e 

desde seu nascedouro, representado por 11 (28,95%) dos respondentes. 

Assim, o gestor fazendário participante desta pesquisa possui, prepoderadamente, um 

perfil formado por servidores do sexo masculino, entre 41 a 50 anos de idade, com 11 a 20 

anos de serviço público na SEFAZ-CE; é detentor do título de especialista, ocupante do cargo 

de supervisor, lotado em sua maioria na CESEC e com conhecimento da NF-e de 3 a 4 anos. 

 

4.2 Análise dos dados coletados com os gestores fazendários 

 

Esta subseção visa a exibir e analisar os resultados obtidos com aplicação do 

questionário aos servidores da SEFAZ-CE definidos como Grupo 1, o qual representa os 

orientadores e/ou supervisores escolhidos por utilizarem de alguma forma os dados extraídos 

da NF-e para implementação de seus controles gerenciais; como, também, a análise e a 

exposição dos trechos mais relevantes da transcrição das entrevistas relativas ao Grupo 2 (alta 

gerência, coordenadores e gestores da NF-e). 

Então, na Tabela 8 estão expostos os resultados das questões 1 a 9 do questionário, do 

tipo escala de atitudes, apresentadas em uma Escala Likert com 5 pontos.
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Para evidenciar mais claramente a posição dos respondentes do questionário, em 

especial a opinião referente às questões de 1 a 9, representa-se na Tabela 9 o resultado da 

tabela anterior de maneira consolidada.  

Com efeito, as afirmações indicadas como “Discordo totalmente” e “Discordo” são 

classificadas como opiniões desfavoráveis e as apontadas como “Concordo” e “Concordo 

totalmente” são opiniões favoráveis. 

TABELA 9 – Resultado consolidado das opiniões das questões de 1 a 9 do questionário  

Questões Desfavoráveis Favoráveis 

1) O uso da Nota Fiscal Eletrônica trouxe a possibilidade da 

realização de novos controles que antes eram considerados inviáveis. 
0,00 100,00 

2) Atualmente, na sua área de atuação, os dados extraídos da Nota 

Fiscal Eletrônica são fonte de informações indispensáveis para 

realização das suas tarefas. 

10 83,33 

3) O tempo de realização das tarefas diárias se tornou 

significativamente menor com o uso dos dados da Nota Fiscal 

Eletrônica. 

33,34 56.66 

4) O volume de dados que a Nota Fiscal Eletrônica fornece faz com 

que o campo de atuação em sua atividade seja significativamente 

ampliado. 

23,33 73,33 

5) O uso da Nota Fiscal Eletrônica tem uma relação positiva direta 

com o controle da arrecadação tributária. 
0,00 100,00 

6) Com a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, outros tributos 

como o IPVA e o ITCD tiveram seus controles e, consequentemente, 

sua arrecadação tributária otimizada. 

20,00 40,00 

7) As informações fiscais extraídas da base de dados da Nota Fiscal 

Eletrônica atualmente são precisas e confiáveis. 
30 63,33 

8) O contribuinte cearense teve uma maior transparência em suas 

relações obrigacionais com o fisco estadual com a utilização da Nota 

Fiscal Eletrônica. 

16,67 76,67 

9) A Nota Fiscal Eletrônica, junto com outros sistemas 

informacionais que formam o projeto SPED, esta fazendo uma 

revolução em termos de controles fiscais. 

0,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Apenas como observação, a apresentação dos resultados e a respectiva análise da 

questão de nº 10 do questionário serão procedidas a posteriori, em momento oportuno, com 
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vista a uma abordagem melhor. 

Busca-se, doravante, a confrontação com os objetivos da pesquisa, assim como a 

realização de comparações com os resultados apresentados do Grupo 1 com os do Grupo 2, 

fundamentando as argumentações na parte teórica deste relatório de pesquisa. 

O primeiro objetivo específico da investigação é verificar com qual nível de 

confiabilidade um gestor da SEFAZ-CE pode tomar decisões com base nas informações 

extraídas da NF-e. Para esse objetivo, a questão nº 7 do questionário procurou exteriorizar a 

opinião dos gestores fazendários, integrantes do Grupo 1, quanto à confiabilidade das 

informações fiscais extraídas da NF-e. 

Para os orientadores e supervisores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, os 

dados extraídos da NF-e foram considerados confiáveis por 63,33% dos respondentes. Trinta 

por cento dos questionados desse grupo, entretanto, não foram favoráveis a essa afirmação, 

representando 1/3 do total de respondentes. 

Já a Tabela 10 contém a opinião do Grupo 2, quanto ao quesito confiabilidade nos 

dados da NF-e em suas decisões administrativas, abordada pela questão nº 1 da entrevista. 

TABELA 10 – Nível de confiabilidade dos entrevistados quanto à utilização da NF-e 
Entrevistados Confiabilidade (%) 

Gestor da NF-e 99,90 
Orientador da CELAB 99,00 
Coordenador de Fiscalização de Estabelecimentos  80,00 
Coordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito 80,00 
Coordenador de Tributação 90,00 
Coordenador de Arrecadação 85,00 
Presidente do CONAT 90,00 
Secretário Adjunto da Fazenda 60,00 

Média 85,49 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Em média, para os gestores do segundo grupo a NF-e possui a confiabilidade de 

85,49%. Os maiores níveis de confiança estão presentes nas respostas dos servidores que 

lidam diretamente com a NF-e (Gestor da NF-e – 99,90% e Orientador da CELAB – 99,00%).  

O Gestor da NF-e justifica sua posição, acentuando que “estou me baseando num 

documento original que foi emitido por uma única fonte. Eu não tenho alguém digitando as 

informações transcritas de outro documento, estou lendo o que a fonte transcreveu”. Faz uma 

ressalva, no entanto, em relação à confiabilidade nas operações com NF-e em contingência 

(quando os sistemas informatizados estão indisponíveis no momento da emissão do 
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documento fiscal) como um ponto ainda a ser melhorado.  

Assinala, também, o dito gestor que existem em fase de implantação regras de 

validação na emissão do documento fiscal eletrônico, “regras essas do tipo cálculos 

matemáticos [...] hoje já em implantação a regra das somas dos itens - tanto verticalmente, 

quanto horizontalmente. A vertical vai entrar agora no começo de fevereiro”. Essas críticas de 

validação visam a evitar erros por parte do contribuinte no momento da emissão da NF-e. 

O exemplo em implantação utilizado pelo Gestor da NF-e previne, no momento do 

preenchimento dos campos dos valores dos itens, a ocorrência de falhas, tanto em relação ao 

somatório dos valores dos itens (vertical), quanto no tocante ao valor resultante da 

multiplicação do valor unitário de cada item com a respectiva quantidade (horizontal).Esse 

procedimento garante melhoria na qualidade do documento fiscal e, consequentemente, na 

maximização da sua confiabilidade. 

Já o Orientador da Célula de Laboratório Fiscal, além dos pontos mencionados pelo 

gestor anterior, faz menção a outra validação que se tornou possível com o advento da NF-e, 

ao asseverar: 

Nós não validávamos a situação fiscal do destinatário do documento fiscal. Hoje já 
valida, [...] para ver se existe, se é contribuinte aqui do estado e se a situação 
cadastral está regular. Entretanto, o sistema ainda não se encontra 100% confiável, 
pois o sincronismo, entre as bases de dados da NF-e da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e a dos estados, ainda se encontra com defasagem, por vezes, de dias, apesar 
das melhoras significativas alcançadas. 

 

O Secretário Adjunto da SEFAZ-CE apresenta-se com uma confiabilidade menor, para 

tomar decisões com base nos dados extraídos da NF-e, em relação aos demais gestores do seu 

grupo, indicando um percentual de 60%. Justifica dessa maneira sua percepção: 

A nota fiscal eletrônica tinha que ser uma ferramenta de trabalho para o contribuinte, 
ao invés de ser uma pegadinha. Tinha que ser um instrumento de trabalho para ele, 
de maneira que, ainda que quisesse errar, não pudesse. 

 

Esta afirmação, apesar das melhoras já mencionadas dos instrumentos validadores do 

documento fiscal em prática ou em implantação, justifica-se, uma vez que existem muitas 

outras possibilidades de erros no momento da emissão da NF-e.  

Lembra o Secretário Adjunto algumas falhas simples, ainda não sanadas, como, por 

exemplo, descrever o produto ou colocar o seu código. Assim, enfatiza a ideia de que “hoje, 

na medida em que estamos explorando, nos deparamos com muita inconformidade. E isso, de 
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certa forma, compromete a aplicação desses dados, a aplicação desse conhecimento e a 

recuperação dos créditos tributários”. Além dos trabalhos que já estão sendo feitos para 

aperfeiçoar essas falhas, no entanto, está em análise uma proposta para padronizar a descrição 

dos produtos por meio de um catálogo eletrônico de produtos fiscais, o qual será utilizado por 

todos os fiscos brasileiros, garantindo, assim, uma melhora no padrão de confiabilidade. 

Esses resultados, de modo geral, vão ao encontro de um dos benefícios esperados com 

o uso da NF-e, que é o aumento da confiabilidade – previsto no Quadro 3 do referencial 

teórico – haja vista o Grupo 1 haver apresentado 63,33% de opiniões favoráveis e o Grupo 2 

exibir um percentual 85,49% em média de confiabilidade. Aplicando-se a média aritmética 

com os percentuais encontrados nos Grupos 1 e 2, chega-se ao valor de 74,41%. 

Considerando que o projeto da NF-e ainda está em fase de aprimoramentos, é válido asserir 

que as informações extraídas dessa base de dados estão com um bom grau de confiabilidade. 

Outro ponto mencionado pelos entrevistados e previsto no ENCAT ocorrido no ano de 

2008 é a identificação, antecipadamente, por meio da NF-e, da emissão de uma nota fiscal 

para um contribuinte inapto (situação cadastral irregular). Esse mecanismo surge como um 

procedimento de controle fiscalizatório, o qual visa a garantir substancial aumento da 

confiabilidade nas operações acobertadas pela nota fiscal eletrônica. 

Como segundo objetivo específico, tem-se a meta de identificar os controles utilizados 

pela administração fazendária cearense, desde a implantação da nota fiscal eletrônica. Para 

esse fim, foram aplicadas as questões nº 1, 6 e 10 do questionário ao Grupo 1, assim como a 

questão nº 2 da entrevista ao Grupo 2. 

A questão nº 1 do questionário procura a confirmação, na percepção dos gestores 

fazendários, da possibilidade da realização de novos controles, antes considerados inviáveis, 

após o emprego da NF-e. Como resposta, tem-se que 100% dos respondentes do Grupo 1 se 

mostraram favoráveis à afirmação, sendo que, desses, 20% apenas concordaram e 80% 

concordaram totalmente. 

Na questão nº 6 do questionário, buscou-se identificar a percepção dos orientadores e 

supervisores da SEFAZ-CE quanto à ajuda dos dados contidos na NF-e na elaboração de 

controles de outros tributos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) e o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou 

Direitos (ITCD), com vistas a otimizar a arrecadação tributária. Apenas 40% dos questionados 

do Grupo 1, contudo, foram favoráveis a esta assertiva, 20% se mostraram desfavoráveis e, 
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consequentemente, os outros 40% não possuíam uma opinião a respeito. Esses dados 

demonstram que, na impressão desse grupo, de modo geral, há uma baixa relação, ou falta de 

conhecimento, sobre a existência de controles utilizados no IPVA e no ITCD em decorrência 

da obrigatoriedade da NF-e. 

A questão nº 10 do questionário, classificada, quanto à forma, como aberta, foi 

aplicada aos gestores do Grupo 1 e procurou, conforme é requerido no objetivo de pesquisa 2, 

identificar os controles que só foram possíveis de realização em sua área de atuação com o 

uso da NF-e.  

A Tabela 11 retrata os resultados da aplicação desse quesito, ou seja, os controles 

citados pelos respondentes, assim como a frequência com que foram lembrados.  

TABELA 11 – Resultado da questão nº 10 do questionário 
Questão Controles Frequência 

Q        % 

10) Quais controles a sua área 
utiliza que só foram possíveis com 
a obrigatoriedade da Nota Fiscal 
Eletrônica 
 
 

Otimizados 48 85,71 
Acompanhamento da margem de valor agregado nas 
operações sujeitas à substituição tributária 

2 3,57 

Apuração do ITCD 1 1,79 
Avaliação do desempenho dos contribuintes  5 8,93 
Avaliação dos resultados das ações de monitoramento e 
fiscalização  

2 3,57 

Cadastro de veículos novos  1 1,79 
Circularização das informações econômico-fiscais entre 
contribuintes de outros estados  

3 5,36 

Consultas sobre as veracidades das operações  3 5,36 
Controle das operações de saída e entrada com fins de 
exportação  

1 1,79 

Cruzamento de dados extraídos da NF-e com as 
informações obtidas nos sistemas coorporativos da 
SEFAZ-CE 

20 35,71 

Planejamento do monitoramento e fiscalização  3 5,36 
Previsibilidade da arrecadação  2 3,57 
Verificar o internamento de mercadorias  2 3,57 
Verificar se o imposto destacado foi calculado de forma 
correta 

3 5,36 

Novos 8 14,29 
Banco de dados com os preços praticados pelos 
contribuintes 

3 5,36 

Captura dos dados através do leitor óptico  2 3,57 
Críticas na autorização da nota fiscal eletrônica  2 3,57 
Cruzamento dos dados fornecidos pelos contribuintes do 
IPVA com as operações de vendas de veículos novos 

1 1,79 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

É importante destacar o fato de que alguns controles mencionados na Tabela 

11existiam antes da NF-e e eram realizados com base em outros sistemas. Na opinião dos 

questionados, porém, estes controles foram otimizados, isto é, passaram a ter um desempenho 
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ampliado, o que só foi possível com o uso obrigatório da NF-e. 

Na mesma linha de raciocínio da questão nº 10 do questionário, a Tabela 12 expõe os 

resultados encontrados pela aplicação da questão nº 3 da entrevista aos servidores fazendários 

enquadrados no Grupo 2. 

TABELA 12 – Resultado da questão nº 3da entrevista 
Questão Controles Frequência 

Qt        % 

3) Quais controles hoje são 
possíveis ou foram otimizados com 
o uso da NF-e? 

Otimizados 8 40,00 
Cruzamento de dados extraídos da NF-e com as 
informações obtidas nos sistemas coorporativos da 
SEFAZ-CE 

6 30,00 

Operações de ressarcimento  2 10,00 
Novos 12 60,00 

Críticas na autorização da nota fiscal eletrônica 4 20,00 

Monitoramento fiscal on-line 4 20,00 
Novo sistema de trânsito de mercadorias  4 20,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Para melhor entendimento, faz-se necessário informar que alguns controles se 

encontram com pontos específicos em funcionamento, porém seus projetos completos 

continuam em fase de implantação, como é o caso do “Monitoramento fiscal on-line”, das 

“Consultas sobre as veracidades das operações” e do “Banco de dados com os preços 

praticados pelos contribuintes”. 

Com vistas a diferenciar a análise relativa a cada estágio desses controles, neste 

momento serão expostas e analisadas as etapas já em utilização dos que foram indicados pelos 

respondentes. Posteriormente, quando se estiver tratando dos controles em implantação 

(objetivo específico nº 3), serão analisados os mesmos controles, porém focando em suas 

fases ainda não em prática. 

Após esse breve esclarecimento, tem-se que, pela inspeção da Tabela 11 e Tabela 12, 

vários controles foram mencionados pelos respondentes, mas um em particular sobressai pela 

quantidade de repetições apresentadas: o cruzamento de dados extraídos da NF-e com as 

informações obtidas nos sistemas coorporativos da SEFAZ-CE. 

Esse resultado foi tanto identificado na pesquisa de Sousa (2010) quanto previsto na 

proposta de framework de Martins, Luciano e Testa (2008) apresentada no ENCAT (2008). A 

primeira verificou que a NF-e proporcionou um cruzamento eletrônico entre os dados 

contábeis e fiscais; já a segunda antecipa a noção de que a NF-e traria uma relação cada vez 

maior e melhor de cruzamento de informações e de verificações de indicadores. 
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O Coordenador de Arrecadação da SEFAZ-CE enfatiza a noção de que: 

A nota fiscal eletrônica passou a ser um instrumento fortíssimo, porque, antes do 
advento da nota fiscal eletrônica, nós tínhamos que ir ao contribuinte pegar esse 
arquivo magnético [...]. Hoje o fisco não precisa ir ao contribuinte, o contribuinte –
em primeira mão - vem ao fisco pegar uma autorização para emitir a nota fiscal 
eletrônica. Quando ele emite a nota fiscal eletrônica, o fisco já está com essa base de 
dados emposse e já faz seus cruzamentos.  

 

Esse fato, juntamente com a facilidade de integração com outros sistemas 

coorporativos, fizeram com que os cruzamentos de dados fossem otimizados com o uso da 

NF-e. Por consequência, o monitoramento fiscal nas empresas, na percepção dos gestores 

fazendários, passou a ser on-line (em tempo real), possibilitando assim que controles, antes 

procedidos manualmente, pudessem ser automatizados.  

Os respondentes do Grupo 1 identificaram os seguintes controles utilizados nessa 

sistemática de monitoramento automatizada: acompanhamento da margem de valor agregado 

nas operações sujeitas à substituição tributária, avaliação do desempenho dos contribuintes e 

verificação do imposto destacado, isto é, se foi calculado de forma correta. 

Balaminut et al. (2008) destacaram esse acompanhamento on-line de todas as 

atividades do contribuinte. Para o autor, a administração tributária, com o uso da NF-e, 

poderia verificar o desempenho do contribuinte, de tal forma que saberiam todos os dados 

intrínsecos à operação, como o que está sendo vendido, a quem e a que preço, podendo evitar 

assim uma posterior fiscalização na sede da empresa. 

O Coordenador de Fiscalização de Estabelecimentos traz à colação a ideia de que: 

À medida que você tem informações quase on-line, eu posso já detectar algum 
problema, alguma irregularidade, sem ter que abrir uma ação fiscal, sem perder 
tempo em dar prazo, porque uma ação fiscal formal tem prazo, tem uma burocracia. 
Então a SEFAZ hoje está investindo no sistema de monitoramento. Esse sistema 
possui várias bases, inclusive da nota fiscal eletrônica, do SPED, das nossas guias e 
do sistema de trânsito. Significa que vão chegando os documentos fiscais e esse 
monitoramento vai acompanhando. Não precisa perder tempo hoje pra abrir uma 
ação fiscal e ir à empresa, intimá-la e dar um prazo. Eu já mando um comunicado 
[...] e se o contribuinte quiser recolher espontaneamente, já recolhe logo, porque 
senão será fiscalizado. Essa é uma grande vantagem para esse tipo de sistema quase 
que on-line. Monitorar isso de forma muito mais rápida, é bom para o fisco, é bom 
para o contribuinte. 

 

No Quadro 7, seguem alguns controles mencionados pelos respondentes, com base na 

vivência no âmbito da sua área de trabalho na SEFAZ-CE, com suas respectivas principais 

utilizações.  
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Controles Principal utilização 

Circularização das informações 
econômico-fiscais entre contribuintes 
de outros estados 

A NF-e tornou possível um sistema de circularização eletrônica, o qual 
permite a confirmação da efetiva realização das operações com a 
confrontação com a base de dados de outros estados.  

Controle das operações de saída e 
entrada com fins de exportação 

Facilidade na rastreabilidade das mercadorias com a finalidade de 
exportação, assim como as mercadorias com fins de Drawback e os bens 
para uso temporário. 

Verificar o internamento de 
mercadorias 

A principal finalidade para esse controle é a confirmação de 
regularidade de operações com destino à SUFRAMA. Com a NF-e, 
tornou-se possível um controle mais automatizado e com um retorno da 
confirmação de internamento na Zona Franca de Manaus praticamente 
em tempo real. 

Operações de ressarcimento Tanto automatizou quanto melhorou o controle do ressarcimento relativo 
a valores pagos por substituição tributária, não tendo acontecido seus 
respectivos fatos geradores presumidos. 

Captura dos dados através do leitor 
óptico 

Evitou erros de digitação, facilitou a rastreabilidade das mercadorias e 
passou a alimentar os sistemas coorporativos da SEFAZ com 
informações relevantes, por exemplo, registro de passagem. 

Cadastro de veículos novos Como o uso da NF-e é obrigatória na venda de veículos novos, permitiu 
um cadastro sempre atualizado e com informações mais precisas sobre 
os veículos adquiridos. 

Novo sistema de trânsito de 
mercadorias 

O Sistema do Trânsito de Mercadorias (SITRAM) tem o fim de 
substituir o COMETA, passando a poder extrair e pesquisar informações 
presentes nas NF-e, de maneira a facilitar as atividades de fiscalização, 
monitoramento e cobrança de tributos nos postos fiscais na divisa. 

Cruzamento dos dados fornecidos 
pelos contribuintes do IPVA com as 
operações de vendas de veículos 
novos 

A NF-e permitiu que o adquirente de veículos novos possa emitir o 
Documento de Arrecadação Estadual (DAE) relativo ao IPVA, através 
da internet, com o cadastramento do referido documento fiscal 
eletrônico, possibilitando um cruzamento de informações com os dados 
fiscais dos fornecedores do bem, aumentando o controle para esse tipo 
de operação.  

Previsibilidade da arrecadação Com as informações disponíveis nas bases de dados da SEFAZ, no 
momento em que as operações são autorizadas, é possível realizar uma 
previsão mais real da arrecadação. 

Apuração do ITCD O SPED é alimentado principalmente pelas informações contidas nas 
NF-e. Isso acarreta maior confiabilidade na realização do balanço 
patrimonial das empresas, possibilitando utilizar o patrimônio líquido 
representado neste balanço, de forma a apurar com maior controle o 
valor de suas cotas ou ações. 

Quadro 7 – Outros controles utilizados na SEFAZ-CE.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 

 

Assim, continuando a análise, outros controles, como as “Críticas na autorização da 

nota fiscal eletrônica” e as “Consultas sobre as veracidades das operações”, se 

complementam, pois buscam em ambos os casos evitar que falsas operações venham a 

acontecer. Da mesma forma, evitam erros não intencionais no momento da emissão do 

documento fiscal eletrônico, causando perda de tempo e transtornos aos contribuintes e 

retrabalho ao Fisco estadual. 
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Algumas críticas usadas na autorização da NF-e, pois, já estão em curso, evitando 

inclusive erros de digitação. O Coordenador de Arrecadação cita um exemplo ocorrido que 

hoje já pode ser evitado:  

O valor da nota fiscal era aberto. Hoje nós já criamos uma chave de controle desse 
valor. Muitos contribuintes vinham colocar R$ 80,00, colocavam R$ 
8.000.000.000,00 e o sistema não fazia nenhuma crítica de valor. A crítica de valor 
não é que eu não possa ter uma venda de oito bilhões de reais, apenas para que ele se 
justifique.  

 

Como exemplo de consultas que buscam verificar a veracidade das operações, a 

identificação antecipada de NF-e emitida para contribuintes em situação cadastral irregular é 

uma consulta automatizada ao Sistema CADASTRO da SEFAZ-CE, já em prática, prevista 

no ENCAT (2008), a qual visa a evitar que sejam realizadas operações com os contribuintes 

cuja situação cadastral se encontra baixada (de ofício, ou a pedido), ou seja, sem que esses 

estejam regularmente ativos. 

Para encerrar a análise correspondente ao objetivo específico nº 2, faz-se necessário 

introduzir o que está sendo realizado quanto ao “Banco de dados com os preços praticados 

pelos contribuintes”. Apesar de ainda estar em fase de implantação, já são utilizadas as 

informações extraídas da NF-e para comparar os valores presentes nas pautas fiscais em vigor 

com os correspondentes valores dos produtos efetivamente vendidos, permitindo que o fisco 

possa fazer um controle mais próximo do real, evitando, assim, a aplicação de uma pauta 

fiscal defasada em relação ao do praticado no mercado atacadista e/ou varejista.  

Nesse mesmo sentido, o Coordenador de Fiscalização de Estabelecimentos reforça, ao 

acentuar que os dados presentes nas NF-e “são informações para identificar preços de pauta 

de produtos, como, por exemplo, bebidas. [...] Preços praticados no mercado são muito mais 

precisos do que as pesquisas feitas pelos institutos”. 

Como terceiro objetivo específico, está a investigação dos controles em fase de 

implantação com base nos dados extraídos da NF-e. Esse objetivo teve como foco apenas os 

integrantes do Grupo 2, pois, em virtude da alta posição estratégica e gerencial dos seus 

membros, teriam o conhecimento necessário ao atingimento das informações almejadas. Com 

isso, foram aplicadas as questões nº 4 e 5 da entrevista ao Grupo 2. 

Vale ressaltar que essas questões são complementares, pois a primeira procura 

investigar os projetos em desenvolvimento, essencialmente, com os dados da NF-e, e a 

segunda visa a investigar os controles em implantação que utilizam os dados da NF-e, mas 
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que fazem parte de projetos macros, envolvendo outras ferramentas vinculadas ao SPED. 

Ambas as questões, conquanto explorem ângulos diferentes, procuraram esclarecer o 

mesmo objetivo: os controles que estão em fase de implantação que usam a NF-e como fonte 

de dados. A Tabela 13 apresenta os resultados da aplicação das questões nº 4 e 5 da entrevista 

aos servidores do Grupo 2.  

TABELA 13 – Resultado das questões nº 4 e 5 da entrevista 
Questão Controles Frequência 

Qt        % 

4) Quais projetos estão em fase de implantação que 
tenham como base os dados extraídos da NF-e? 

Catálogo eletrônico de preços 4 18,18 

Manifestação do contribuinte 3 13,64 

Monitoramento on-line 6 27,27 

Sistema Integrado de Gestão Tributária 
– SIGET 

6 27,27 

5) A NF-e faz parte do pacote de projetos vinculados 
ao SPED. Nesse contexto, como o uso da NF-e, em 
conjunto com outros sistemas informacionais, pode 
vir a possibilitar novos instrumentos de controle que 
visam otimizar a arrecadação tributária? 

Manifesto de documento fiscal 
eletrônico 

1 4,55 

Registro de eventos na NF-e 1 4,55 

Sistema ContÁgil 1 4,55 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Com o objetivo de manter o encadeamento lógico com as análises já realizadas, inicia-

se a apreciação dos controles em fase de implantação, reavendo primeiramente, aqueles que 

possuem algum ponto específico já em funcionamento.  

Dessa maneira, o “Banco de dados com os preços praticados pelos contribuintes” 

ganha o status de “Catálogo eletrônico de preços” (na Tabela 13 como a terceira maior 

frequência). Com isso, os dados dos preços praticados pelos contribuintes, utilizados em 

situações isoladas até este momento, passarão a ter conotação mais abrangente.  

O Coordenador de Arrecadação alerta para o fato de que estão em fase de implantação 

Sistemas que envolvem catálogo de preços de produtos do estado com base na nota 
fiscal eletrônica pra evitar problemas com subfaturamento, problemas de aquisição 
de produtos do governo e que vai ser uma grande fonte de pesquisa. É como se fosse 
uma pauta fiscal de quase todos os produtos. 

 

O Coordenador de Fiscalização de Estabelecimentos lembra ainda que o catálogo 

eletrônico de preços vai impactar outros aspectos também, como, por exemplo, a confirmação 

da não similaridade para produtos importados que possuam incentivos fiscais, pelo fato de 

não serem produzidos dentro do Estado do Ceará. Outro ponto relevante relatado pelo 
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coordenador, que vai servir para o Governo do Ceará como um todo, é a melhora do controle 

relativo ao valor dos produtos licitados no Estado. 

O setor de licitação tem uma finalidade muito importante, que é a aquisição de 

mercadorias, bens e serviços para a Administração Pública cearense. Assim, o catálogo 

eletrônico de preços servirá também de base para licitações. Assim, reforça o gestor da NF-e, 

orientador da CELAB, exemplificando o caso de uma compra de cadeiras para o Estado. 

Nesse caso, o servidor responsável por essa licitação poderá recorrer ao catálogo eletrônico de 

preços e verificar se os valores apresentados são condizentes com os utilizados em média nas 

operações para esse produto praticadas no Estado. Cria-se a figura de preço de referência no 

âmbito estadual, evitando assim fraudes no processo licitatório, como no caso de uma 

licitação na modalidade de tomada de preços ou num pregão. 

Na ocorrência do controle chamado “Manifestação do contribuinte” (3 dos8 

respondentes do Grupo 2 fizeram referência a este controle) também chamado de 

“Aceite/Rejeite”, tem-se um projeto em que o contribuinte, ao receber a informação de que 

uma compra foi cadastrada em sua inscrição estadual, manifeste se efetivamente efetuou essa 

aquisição, ou seja, este deve aceitar ou rejeitar se aquela compra, que está registrada em seu 

nome, foi realmente efetuada. 

O gestor da NF-e explica de que forma está sendo planejado o projeto de manifestação 

do contribuinte: “O contribuinte, através do sistema que a SEFAZ vai disponibilizar – ou via 

Receita Federal, ou via WEBSERVICE [...] – vai manifestar sobre aquela nota que está 

destinada pra ele. Ele vai dizer, olha, tenho ciência que comprei essa mercadoria”. 

Já o Orientador da CELAB assevera que esse projeto é uma evolução, pois procura 

evitar uma das grandes falhas dos documentos fiscais em geral, que é quando se adquire uma 

mercadoria para um cliente (destinatário) e, em alguns casos, esse cliente nem sabe que foi 

faturada uma nota fiscal para essa mercadoria.  

No Encontro dos Coordenadores e Administradores Tributários ocorrido em 2008, foi 

antecipado o fato de que uma das críticas a ser realizada no momento da emissão da NF-e era 

a confirmação, pelo destinatário da mercadoria, da efetiva existência da autorização de uso da 

NF-e pelo emitente. Como consequência dessa sistemática, Sousa (2010) verificou que a 

fiscalização das operações simuladas interestaduais passou a ser por meio da confirmação, 

pelo destinatário, do recebimento das mercadorias. 

O “Registro de eventos na NF-e” é um controle em implantação no contexto nacional, 
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com a concomitante incorporação pela SEFAZ-CE, o qual foi citado pelo gestor da NF-e. 

Esse mecanismo consiste na introdução de eventos – cancelamento, carta de correção, registro 

de passagem, por exemplo – atrelado ao arquivo da respectiva NF-e, possibilitando à 

administração tributária agregar mais informações ao mesmo documento. A própria 

manifestação de confirmação de recebimento, comentada no controle anterior, tem previsão 

de ser incluída nesse projeto macro. 

Das reuniões técnicas realizadas com a equipe do Projeto NF-e, foram mapeados os 

seguintes eventos apresentados no Manual de Eventos da NF-e: 

Registros de saída; Registro de passagem; Confirmação de Internalização na 
Suframa; Saída para exportação; Confirmação de recebimento; Desconhecimento da 
operação; Devolução de mercadoria; Restituição ICMS sobre Combustíveis; 
Ocorrência em Fiscalização de Trânsito; Cancelamento pelo Fisco; Reversão do 
cancelamento; Visto da NF-e; Carta de Correção; Carta de Correção pelo Fisco; NF-
e referenciada pelo Fisco; Registro de Veículos; Roubo de Carga; Rastreamento; 
RFID e Outros (ENCAT, 2009b, p. 7). 
 

Para melhor entendimento quanto à utilidade desse registro de eventos e do volume de 

informação que serão disponibilizadas para os fiscos em geral, o gestor da NF-e elucida: 

Eventos são situações em que uma nota fiscal eletrônica está sujeita, mas não 
ficavam registrados em canto nenhum, ou se ficavam, ficavam registrados em locais 
diversos. Com essa possibilidade da nota fiscal voltada para eventos, [...] qualquer 
evento que tiver haver com aquela nota, com aquele documento, o registro ficará 
vinculado ao arquivo da nota fiscal eletrônica. E isso centralizado numa única base 
de dados, no caso, esses eventos vão ficar todos registrados na Receita Federal e 
compartilhados através de sincronismo para os estados. 

 

O “Monitoramento on-line”, também chamado pelos entrevistados de “Auditor 

eletrônico”, faz parte de um projeto maior, denominado Sistema Integrado de Gestão 

Tributária (SIGET). Dessa forma, esses controles, um específico e outro amplo, foram 

destacados pelos gestores do Grupo 2. De tal maneira, somando seus respectivos resultados, 

se encontram 54,54% das menções desse grupo, praticamente 6 dos 8 entrevistados citaram 

um desses controle (ou ambos) em suas respostas.  

O SIGET vai fazer o papel de integrador de todos os sistemas da Secretaria da 

Fazenda; inclusive o próprio monitoramento on-line passará a ser um módulo desse sistema. 

Assim, o Secretário Adjunto explica que: 

Hoje nós temos, aproximadamente, 45 sistemas que servem de munição para que 
trabalhemos as evasões fiscais. Fica difícil para o agente do fisco estar abrindo 
sistema a sistema e garimpando artesanalmente essas informações. [...] o SIGET vai 
pegar exatamente essas bases: da nota fiscal eletrônica, do SPED, do SINTEGRA, 
do COMETA, da dívida ativa, dos incentivos fiscais, das operações de crédito, das 
operações via cartões de crédito. Todas essas operações e informações que estão 
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nesses mais de quarenta sistemas que nós temos hoje, vão ser integradas e 
consolidadas nesse módulo de monitoramento fiscal. De maneira que um agente do 
fisco, ao receber a autorização para monitorar a vida fiscal de uma empresa, vai ter 
todas essas inconformidades ali em tempo real na tela do computador. 

 

Complementando, o Coordenador de Fiscalização de Estabelecimentos esclarece que 

não apenas é possível fazer um monitoramento em tempo real, como também é factível 

ampliar o universo de contribuintes monitorados do Estado para praticamente 100%, ou seja, 

todos terão sua vida fiscal acompanhada por esse sistema.  

Esses resultados vão ao encontro das transformações previstas com a implementação 

da NF-e, definidas no Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários 

Estaduais (ENCAT, 2008), através do seu Portal eletrônico, e replicado neste trabalho no 

Quadro 4. 

Dessa maneira, pode se extrair da implantação do SIGET o fato de que se busca uma 

fiscalização preventiva, integrada, focada no presente, mas visando ao futuro; abrangente 

(100% das operações); automatizada; com múltiplos cruzamentos de dados; que utiliza provas 

eletrônicas; a qual não precisa ir ao contribuinte; que cada vez mais vem precisando de 

auditores mais especializados. 

Como dois últimos controles dessa etapa da análise, tem-se o “Sistema ContÁgil” e o 

“Manifesto de documento fiscal eletrônico”, cada qual com uma observação por parte dos 

respondentes.  

O primeiro é um sistema desenvolvido integralmente por servidores da Receita 

Federal que, mediante de cruzamento de informações (internas e externas), busca indícios 

para a auditoria fiscal. O grande diferencial desse sistema é a capacidade de interpretar dados 

dos contribuintes e apresentá-los por intermédio de instrumentos gráficos. Para isso, usa 

teorias estatísticas avançadas e, em alguns módulos, emprega o conceito de inteligência 

artificial. 

Em sintonia com o que foi mencionado, o Coordenador de Fiscalização de 

Estabelecimentos informa que 

Existe um projeto nacional, o qual teve como base o protocolo do ENAT nº 02/2010, 
que é o compartilhamento da ferramenta chamada ContÁgil. É uma ferramenta que 
foi desenvolvida pela Receita Federal e está, por conta desse protocolo, 
disponibilizada aos estados. A partir de fevereiro, vamos trabalhar nessa ferramenta 
pra customizá-la para uso em relação ao ICMS. Essa ferramenta vai possibilitar 
fazer um controle mais interno do que na própria empresa. 

 

O segundo é um documento que está sendo implementado chamado Manifesto de 
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Documento Fiscal Eletrônico (MDFE). Esta peça, segundo o gestor da NF-e, pretende 

aglutinar todas as notas fiscais, como se fosse um manifesto de carga usualmente utilizado, no 

entanto com todas as notas fiscais eletrônicas e todos os conhecimentos de transporte 

eletrônicos. 

Esse procedimento visa a uma redução do tempo de espera dos transportadores nos 

postos fiscais de fronteira, assim como maior agilidade no processo fiscalizatório no 

acompanhamento do trânsito de mercadorias. Não menos importante, esse documento servirá 

também para alimentar as bases de dados da SEFAZ-CE para serem usadas em possíveis 

auditorias. 

O quarto e último objetivo específico deste trabalho procura observar quais efeitos são 

percebidos pelos gestores fazendários quando usam controles que tenham como base os dados 

fornecidos pela NF-e. Tendo isso em foco, foram aplicadas as questões nº 2, 3, 4, 5, 8 e 9 do 

questionário, bem como a questão nº 2 da entrevista, elaboradas com base nos principais 

efeitos esperados com a utilização da NF-e, conforme revisão teórica. 

Recobrando os dados da Tabela 9, tem-se como resultado da questão nº 2 (que procura 

avaliar o efeito da dependência do uso dos dados da NF-e na realização das tarefas nas áreas 

de atuação dos respondentes do Grupo 1) o percentual de 83,33% das respostas como 

favoráveis. Isso implica que, para os orientadores e supervisores da SEFAZ-CE, atualmente, 

as informações contidas nas notas fiscais eletrônicas já são consideradas indispensáveis à 

realização de suas tarefas. 

Essa afirmação era esperada em virtude crescente obrigatoriedade do uso da NF-e 

(Quadro 2) pelos contribuintes, tornado a utilização dessa ferramenta indispensável nos 

controles voltados a monitorar a arrecadação tributária. 

Ainda conforme os números da Tabela 9, a questão nº 3 (tratando do tempo da 

realização das diárias pelos questionados do Grupo 1 que utilizam as informações da NF-e) 

expõe um resultado não muito conclusivo, porquanto 56,66% dos respondentes desse grupo 

foram favoráveis e 33,34% desfavoráveis, no entanto 10,00% (Tabela 8) não demonstraram 

ter uma opinião sobre o questionado, totalizando um percentual de 43,34% de não favoráveis. 

Apesar de a maioria dos gestores do Grupo 1 ter considerado que o uso da NF-e diminuiu 

significativamente o tempo de realização das suas tarefas diárias, a proximidade entre os 

resultados não garante margem conclusiva. 

Essa percepção desfavorável dos respondentes, quanto à redução do tempo de 
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realização das tarefas diárias com o uso da NF-e, decorre de uma sobreposição de controles 

antigos com os que utilizam a NF-e durante a migração de alguns sistemas, ensejando, por 

vezes, acúmulo de tarefas. Essa constatação foi apresentada por vários entrevistados, pois, 

justificam que a maior parte das auditorias fiscais realizadas atualmente é relativa a períodos 

fiscais anteriores à obrigatoriedade do uso da NF-e pela maioria das empresas fiscalizadas. 

Essa expectativa foi defendida por Martins, Luciano e Testa (2008, p. 11), pois 

esperam que um aumento significativo nos controles utilizados na fiscalização garanta maior 

rapidez e eficácia ao Governo.  

A questão nº 4 do questionário procura verificar o efeito da utilização da NF-e quanto 

ao campo de atuação dos gestores do Grupo 1. Assim, conforme Tabela 9, 73,33% dos 

respondentes concordaram ou concordaram totalmente na ideia de que a uso dessa ferramenta 

amplia o seu campo de atuação, ou seja, aumenta, por exemplo, a quantidade de empresas que 

monitoram dentro de certo período.  

O Quadro 4 do referencial teórico prevê que um dos benefícios do advento da NF-e é a 

fiscalização da empresa, em vez de um de seus estabelecimentos. Da mesma forma, o servidor 

fazendário, militante na fiscalização, passaria a deixar de trabalhar com amostras e a utilizar 

100% das operações. 

Já a questão nº 8 busca verificar o efeito do relacionamento Fisco/Contribuinte com a 

utilização da NF-e, pois, quanto mais transparente essa relação for, melhor para o 

Contribuinte, melhor para o Fisco e melhor para a Sociedade. A Tabela 9, pois, é reveladora 

de que, na óptica dos gestores do Grupo 1, 76,67% dos respondentes concordam ou 

concordam totalmente com o argumento de que o contribuinte cearense teve maior 

transparência em suas relações obrigacionais com o Fisco estadual. 

Essa constatação encontra guarida nos benefícios consolidados no Quadro 3, pois o 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) acarreta a simplificação das obrigações 

acessórias do contribuinte, da mesma forma que as torna mais transparentes. 

A questão nº 9, segundo a Tabela 9, teve 100% de respostas favoráveis pelos 

integrantes do Grupo 1. Esse quesito visa a detectar a percepção dos gestores fazendários 

quanto à integração da NF-e com os outros sistemas que compõe o SPED e o efeito dessa 

integração junto aos controles fiscais. 

O Quadro 3 também traz essa expectativa de benefício, quando prevê um suporte aos 

projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da Receita Federal e demais 
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secretarias de fazendas estaduais (Sistema Público de Escrituração Digital – SPED). 

As duas últimas questões desta análise são a de nº 5 do questionário e a de nº 2 da 

entrevista. Ambas procuraram esclarecer a relação entre o uso da NF-e e a arrecadação 

tributária, sendo que a primeira procura verificar seu efeito incremental e a segunda o efeito 

relativo à previsibilidade. 

A questão nº 5 apresenta como resultado, conforme Tabela 9, 100% de respostas 

favoráveis dos questionados do Grupo 1, sendo que, desses, 80% concordaram totalmente 

com a afirmação. Essa constatação revela o elevado efeito positivo na arrecadação, com 

utilização de controles com base em dados extraídos da NF-e, na percepção dos orientadores e 

supervisores da SEFAZ-CE. 

Ainda pelo Quadro 3, esse efeito benéfico na arrecadação também era esperado, pois, 

com um controle mais eficiente, é natural se esperar que seja reduzida a sonegação e, 

consequentemente, haja aumento da arrecadação, sem que para isso seja preciso aumentar a 

carga tributária. 

Por fim, a questão nº 2 da entrevista cuida de uma análise mais gerencial com foco na 

previsibilidade da arrecadação tributária. Com isso, buscou-se a percepção do Grupo 2, por 

possuir informações institucionais sobre os valores arrecadados e pelo fato de fazer parte de 

suas atividades o monitoramento de indicadores de desempenho relativo às receitas dos 

tributos estaduais. 

O Orientador da CELAB revela a possibilidade de se fazer projeções mais rápidas e 

precisas, pois, tanto as notas fiscais estão chegando em tempo real, quanto se trabalha com o 

universo das operações, permitindo que técnicas estatísticas estimem com exatidão a 

arrecadação tributária. O Secretário Adjunto ratifica essa visão, acentuando que, 

Na medida em que se tenha todo o universo de contribuintes emitindo nota fiscal 
eletrônica, na medida em que essas informações entregues ao fisco em tempo real 
sejam informações consistentes, obviamente que ela se tornará uma excelente 
ferramenta para predição de receita.  

 

Por outro ponto de vista, o Coordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito 

lembra que a administração tributária cearense demanda cada vez mais o uso do regime por 

substituição tributária. Isso facilita a previsibilidade da arrecadação, pois a tributação se 

concentra mais na entrada das mercadorias e, com os dados da NF-e, esses indicadores são 

disponibilizados quase ao mesmo tempo em que ocorrem as operações, com margem de 

segurança muito próxima da real. 
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Indo um pouco mais além, o Coordenador de Arrecadação expressa como premissa 

para o futuro a noção de que o valor do imposto seja apurado pelo Fisco e posteriormente 

homologado pelo contribuinte. Assim, na opinião do Coordenador, com sistemas como o da 

NF-e, a tendência natural é que se invertam os papéis. 

Balaminut et al. (2008, p. 20) destacam, entre outros benefícios para as administrações 

tributárias com a implantação da NF-e, a ideia de que os fiscos poderão contar com dados 

exatos relativamente à arrecadação. 

Em virtude das declarações expostas, verifica-se que o uso sistemático da NF-e pode 

tornar a arrecadação tributária mais previsível pela possibilidade de realizar projeções mais 

rápidas e precisas, utilizando para isso o universo das operações realizadas pelos contribuintes 

do Estado com suas informações disponíveis em tempo real. 

Com intuito de se fazer uma comparação dos resultados entre quem respondeu ao 

questionário com quem foi submetido às entrevistas, tem-se que: 

• Os questionados do Grupo 1, consideraram os dados extraídos da NF-e confiáveis em 

63,33%; possibilitaram a implementação de novos controles, inclusive em outros 

tributos como o IPVA e o ITCD; consideram essas informações indispensáveis ao seu 

trabalho, no entanto, não tem certeza se essa ferramenta diminui o tempo de realização 

de suas tarefas diárias, mas acreditam que amplia o seu campo de atuação; deixa a 

relação mais transparente com o contribuinte; possui uma ótima integração com 

demais sistemas do projeto SPED e tem um efeito positivo na arrecadação tributária; 

• Enquanto que os entrevistados do Grupo 2, em média, possuem uma confiabilidade de 

85,49% nos dados extraídos da NF-e; enumeram que novos controles foram criados, 

alguns otimizados e outros estão em desenvolvimento com o uso desses dados; além 

de tornarem mais previsíveis os valores a serem recolhidos pelos contribuintes 

estaduais dentro de um certo período de tempo. 

Em suma, com base nos resultados alcançados por meio, em conjunto, dos 

questionários e das entrevistas aplicadas, chega-se, em resumo, que os gestores da SEFAZ-CE 

possuem um bom nível de confiabilidade quanto à utilização dos dados da NF-e; sob seu 

ponto de vista, vários controles com base nessas informações foram otimizados, alguns novos 

foram implementados e outros estão em implantação; e, em sentido amplo, a utilização desses 

controles acarreta resultados positivos à gestão da receita tributária do Ceará. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesta seção, aduzem-se as conclusões deste trabalho, demonstrando-se os resultados 

encontrados, conforme foram almejados nos objetivos da pesquisa. De igual maneira, aditam-

se os pressupostos da pesquisa, de modo a verificar a respectiva veracidade. 

Como resultado do primeiro objetivo específico, foi verificado o fato de que os 

gestores fazendários possuem nível bom de confiabilidade para tomar decisões, baseando-se 

nos dados extraídos da NF-e. Essa constatação decorre da média de confiabilidade dos Grupos 

1 e 2, pois o primeiro (orientadores e supervisores) exibiu um percentual de 63,33% de 

opiniões favoráveis e o segundo (alta gerência e gestores da NF-e) resultou numa 

porcentagem de confiança de 85,49%. Desse modo, o percentual médio encontrado foi de 

74,41%. 

Conclui-se, à vista desses resultados obtidos com a pesquisa, que, apesar de os 

gestores ligados diretamente a NF-e e os responsáveis pela administração e planejamento da 

gestão tributária demonstrarem um alto nível de confiabilidade para tomadas de decisões com 

fulcro nas informações da NF-e (Grupo 2), os gestores que lidam diariamente em suas 

atividades com esses dados para realizarem suas atividades não comungam desse mesmo 

nível de percepção (Grupo 1). 

Essa constatação refuta o primeiro pressuposto da pesquisa, o qual conjetura que, na 

opinião dos gestores fazendários responsáveis por controlar a arrecadação tributária, a NF-e 

possui elevado nível de confiabilidade. 

O segundo objetivo específico procurou identificar os controles utilizados pela 

administração fazendária cearense, após a implantação da nota fiscal eletrônica. Efetivamente, 

após a aplicação do questionário a 30 integrantes do Grupo 1 e a realização de entrevistas com 

8 representantes do Grupo 2, foram identificados os controles os quais estão sendo utilizados, 

ou por terem sido otimizados ou porque foram criados (novos), com a implantação da NF-e. 

Os controles otimizados procuram acompanhar a margem de valor agregado nas 

operações sujeitas à substituição tributária; visam apurar outros impostos como o ITCD; 

buscam avaliar o desempenho dos contribuintes, ao mesmo tempo que analisam os resultados 

das ações de monitoramento e fiscalização; examinam o cadastro de veículos novos; realizam 

consultas sobre as veracidades das operações; monitoram as operações de saída e entrada com 

fins de exportação, tendo como ponto de apoio o cruzamento de dados extraídos dos sistemas 
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coorporativos da SEFAZ-CE. Assim, o melhoramento dos controles do órgão arrecadatório, 

facilitou os processos de ressarcimento, planejamento do monitoramento e fiscalização, 

ocasionando maior previsibilidade da arrecadação. 

No caso dos novos controles implementados, foi identificada a criação de um banco de 

dados com os preços praticados pelos contribuintes; a captura dos dados da NF-e através do 

leitor óptico; a realização de críticas no momento da autorização da nota fiscal eletrônica. Da 

mesma forma que se desenvolveu a checagem dos dados fornecidos pelos contribuintes do 

IPVA com as operações de vendas de veículos novos. Como isso, chega-se a um 

monitoramento fiscal on-line, possibilitando, inclusive, um novo sistema de controle no 

trânsito de mercadorias. 

No âmbito da mesma metodologia utilizada no segundo objetivo específico, no 

entanto, focando apenas no grupo composto pela alta direção, por possui informações 

diretivas quanto à implementação de novos sistemas, o terceiro objetivo específico investigou 

os controles em fase de implantação com base nos dados extraídos da NF-e. 

Foram, então, evidenciados, conforme os resultados da pesquisa, os controles os quais 

estão sendo desenvolvidos para serem postos à disposição dos servidores fazendários. Dessa 

maneira, ainda estão em desenvolvimento o catálogo eletrônico de preços, a adaptação do 

sistema “ContÁgil”, a exigibilidade da manifestação do contribuinte em relação a suas 

operações mercantis, assim como o manifesto de documento fiscal eletrônico. Destaca-se, 

aliás, o monitoramento on-line, o registro de eventos na NF-e e o Sistema Integrado de Gestão 

Tributária – SIGET. 

Todos os controles citados pelos gestores foram considerados, pois alguns deles são 

específicos para determinadas áreas de atividades e outros englobam vários setores, fazendo 

com que a frequência de suas citações nos questionários e nas entrevistas refletisse a 

abrangência de sua utilização, como também, a quantidade de usuários desses controles. Esses 

dados, no entanto, deixam clara a baixa divulgação dos controles empregados e em 

desenvolvimento pela SEFAZ-CE entre os diversos setores responsáveis pelo 

acompanhamento da arrecadação tributária estadual.  

Vale ressaltar a presença de controles assinalados, tanto na lista dos já em 

funcionamento, quanto na listagem dos que estão em decurso de implementação. Isso provém 

do fato de alguns controles possuírem módulos específicos em funcionamento, entretanto, 

com outras aplicabilidades ainda em desenvolvimento. 
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Todos esses novos e/ou otimizados controles (em funcionamento ou em fase de 

implementação) apresentados, relativos aos objetivos específicos 2 e 3, confirmam o segundo 

pressuposto de pesquisa. 

O quarto objetivo específico desta busca procurou observar os efeitos dos controles 

utilizados com os dados extraídos da NF-e na percepção dos gestores que controlam a 

arrecadação tributária estadual no Ceará. 

Por conseguinte, com os resultados obtidos das questões correlatas ao quarto objetivo 

específico, têm-se como efeitos dos controles utilizados com os dados extraídos da NF-e, na 

percepção dos gestores dos Grupos 1 e 2, de forma geral, que, atualmente, as informações 

contidas nas notas fiscais eletrônicas são consideradas indispensáveis à realização de suas 

tarefas, apesar de não possuírem uma opinião definida sobre uma significativa diminuição no 

tempo das suas tarefas diárias. Tem-se, além disso, que o campo de atuação desses gestores 

em seu ambiente de trabalho foi significativamente ampliado, possibilitando uma relação 

positiva direta com o controle da arrecadação tributária. 

Ainda sobre o mesmo prisma, chega-se que o contribuinte cearense teve uma maior 

transparência em relação as suas relações obrigacionais com o fisco estadual e, na percepção 

dos servidores fazendários, a NF-e, junto com outros sistemas informacionais pertencentes ao 

projeto SPED, estão a fazer uma revolução em termos de controles fiscais. Assim, com o uso 

de informações em tempo real, com o universo disponível de 100% das operações efetuadas e 

com auxilio de técnicas estatísticas, torna-se mais previsível a arrecadação tributária estadual 

do Ceará. 

Como observação, não foi possível constatar que o emprego da NF-e fez diminuir 

significativamente o tempo de realização das tarefas diárias dos gestores fazendários, haja 

vista a proximidade entre os resultados positivos e negativos não garantir uma margem 

conclusiva. Essa percepção é impulsionada pelo fato de haver controles não automatizados 

sendo utilizados concomitantemente aos controles relacionados à NF-e em implantação, 

causando retrabalhos em alguns casos. 

À vista dos resultados relatados, é possível chegar à confirmação do terceiro 

pressuposto de pesquisa, pois, com exceção do tempo de realização das tarefas, os controles 

utilizados na SEFAZ-CE, que têm como base os dados extraídos da NF-e, possuem efeitos 

positivos na percepção dos gestores que controlam a arrecadação tributária estadual. 

Respondendo à pergunta problema da pesquisa, tomando-se como base os resultados 
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alcançados, conclui-se que os gestores fazendários, responsáveis por controlar as receitas 

advindas dos tributos estaduais, possuem um nível de confiabilidade bom quanto à utilização 

dos dados da NF-e; em sua percepção, vários controles com fulcro nessas informações foram 

otimizados, alguns novos foram implementados e outros estão em implantação; e, de maneira 

geral, a utilização desses controles traz efeitos positivos ao acompanhamento da arrecadação 

tributária cearense. 

Ademais, das constatações encontradas mediante a análise dos resultados desta 

pesquisa, dentro de uma visão mais ampla, evidenciou-se que o uso da NF-e como ferramenta 

de controle arrecadatório acarreta mais eficiência, maximiza a eficácia e traz maior 

transparência à administração dos recursos públicos, valores esses almejados pela 

controladoria pública, responsável por zelar pela observância dos princípios da Administração 

Pública.  

A pesquisa confessa como limitação a utilização de apenas gestores – secretário, 

presidente, coordenadores, orientadores e supervisores – para se obter a percepção quanto ao 

uso da NF-e na SEFAZ-CE. Foi almejada, entretanto, ao logo da coleta das informações, uma 

percepção mais abrangente desses servidores. 

Como sugestões para futuros trabalhos relacionados ao assunto desta pesquisa, 

propõem-se a aplicação desta metodologia em outras secretarias de fazenda estaduais, assim 

como na Secretária da Receita Federal do Brasil (SRFB). Inspira-se, também, uma mudança 

de óptica deste estudo, buscando a percepção do uso da NF-e na visão dos contribuintes 

estaduais ao invés dos gestores fazendários. Não obstante, sugere-se o levantamento do 

impacto econômico e financeiro da implantação da NF-e. 

Por fim, a quantidade de pesquisas que tratam sobre nota fiscal eletrônica no Brasil 

vem crescendo, mas ainda de forma tímida. Com efeito, este trabalho procurou realizar uma 

sinergia de informações, tanto entre os setores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, 

quanto em outras instituições públicas que tenham como objetivo o acompanhamento da 

arrecadação tributária. 
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APÊNDICE A 

Questionário 

UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FEAAC – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 

Orientador: Prof. Marcus Vinícius Veras Machado, Ph. D. 

Mestrando: Everton Bessa Pessoa  

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES FAZENDÁRIOS 

Caro (a) Gestor (a), 

O presente questionário constitui instrumento de coleta de dados que serão tabulados em 

nosso trabalho de dissertação denominado UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA NO CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA SO B A ÓTICA 

DOS GESTORES FAZENDÁRIOS: ESTUDO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO CEARÁ, do Mestrado Profissional em Administração e Controladoria junto à 

UFC/FEAAC. 

Os dados coletados junto ao grupo dos Gestores Fazendários são de enorme importância para 
o trabalho que ora desenvolvemos. Com as informações coletadas, espera-se captar a nota 
fiscal eletrônica na percepção dos gestores que controlam a arrecadação tributária no âmbito 
da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 

Serão mantidas em sigilo as informações prestadas, bem como a sua identificação 
funcional ou pessoal, uma vez que a finalidade do estudo é tão somente de cunho 
científico. Os dados serão trabalhados de forma agrupada e não individual. 

O questionário preenchido deverá ser remetido ao pesquisador. Para facilitar essa tarefa, 
solicita-se o especial obséquio de que seja respondido pelo e-mail que foi enviado com o 
questionário em anexo. Assim, depois de preenchido o questionário, salve-o com o nome 
“Questionário” na pasta “Meus documentos”, adicione-o como anexo em e-mail que tenha 
como destinatário o seguinte endereço eletrônico: everton.bessa@sefaz.ce.gov.br. A data 
limite para envio da resposta do questionário se encerra no dia 31/01/2011. 

O questionário foi elaborado de forma a tornar a tarefa de respondê-lo o mais simples e menos 
demorada possível; no entanto, caso existam dúvidas, queira, por favor, dirimi-las pelo e-mail 
everton.bessa@sefaz.ce.gov.br ou pelo telefone (85) 9619.1903. Portanto, é de grande 
importância que ele seja respondido e remetido de volta no menor espaço de tempo possível. 
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Um resumo dos resultados da pesquisa será encaminhado aos respondentes. 

Siga as instruções a seguir para responder as perguntas. Por sua valiosíssima colaboração, 
somos gratos. 

Everton Bessa Pessoa 

Auditor Fiscal da Receita Estadual 

Instruções de preenchimento: 

Para preencher o questionário a seguir, é suficiente que seja marcada a alternativa 
correspondente à opção que você considere a verdadeira com um “X”. O questionário foi 
elaborado de forma a tornar o trabalho de resposta o mais breve e o menos cansativo possível, 
sendo um tempo máximo de 10 minutos. 

COM RELAÇÃO AOS EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCA L 
ELETRÔNICA NAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO E FISCAL IZAÇÃO DO 
ICMS, RESPONDA ÀS QUESTÕES SEGUINTES: 

1 = Discordo totalmente, 2 = Discordo, 3 = Concordo, 4 = Concordo totalmente, 5 = Sem 
opinião 

QUESTIONÁRIO 1 2 3 4 5 

1) O uso da Nota Fiscal Eletrônica trouxe a possibilidade da 
realização de novos controles que antes eram considerados 
inviáveis. 

     

2) Atualmente, na sua área de atuação, os dados extraídos da Nota 
Fiscal Eletrônica são fonte de informações indispensáveis para 
realização das suas tarefas. 

     

3) O tempo de realização das tarefas diárias se tornou 
significativamente menor com o uso dos dados da Nota Fiscal 
Eletrônica. 

     

4) O volume de dados que a Nota Fiscal Eletrônica fornece faz 
com que o campo de atuação em sua atividade seja 
significativamente ampliado. 

     

5) O uso da Nota Fiscal Eletrônica tem uma relação positiva direta 
com o controle da arrecadação tributária. 

     

6) Com a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, outros 
tributos como o IPVA e o ITCD tiveram seus controles e, 
consequentemente, sua arrecadação tributária otimizada. 

     

7) As informações fiscais extraídas da base de dados da Nota 
Fiscal Eletrônica atualmente são precisas e confiáveis. 

     

8) O contribuinte cearense teve uma maior transparência em suas 
relações obrigacionais com o fisco estadual com a utilização da 
Nota Fiscal Eletrônica. 
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9) A Nota Fiscal Eletrônica, junto com outros sistemas 
informacionais que formam o projeto SPED, esta fazendo uma 
revolução em termos de controles fiscais. 

     

10) Quais controles a sua área utiliza que só foram possíveis com a obrigatoriedade da 
Nota Fiscal Eletrônica: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 

DADOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

 
SEXO: 
( ) F ( ) M 

 
FAIXA ETÁRIA ENTRE (EM ANOS): 
21 a 30 ( ) 31 a 40 ( ) 41 a 50 ( ) 51 a 60 ( ) ACIMA DE 60 ( ) 

 
TEMPO DE SERVIÇO NA SEFAZ-CE (EM ANOS): 
DE 1 A 5 ( )  DE 6 A 10 ( )  DE 11 A 20 ( )  DE 21 A 30 ( )  ACIMA DE 30 ( )  
 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: 
GRADUAÇÃO ( ) ESPECIALIZAÇÃO ( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO ( ) 

 
TEMPO QUE TEM CONHECIMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (EM ANOS): 
MENOS DE 1 ( ) DE 1 A 2 ( ) DE 3 A 4 ( ) ACIMA DE 5 ( ) 
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APÊNDICE B 

Roteiro 

UFC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FEAAC – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 

Orientador: Prof. Marcus Vinícius Veras Machado, Ph. D. 

Mestrando: Everton Bessa Pessoa  

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Caro Gestor, 

Esta entrevista constitui instrumento de coleta de dados que serão utilizados em nosso 
trabalho de dissertação, denominado UTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
NO CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA SOB A ÓTICA D OS 
GESTORES FAZENDÁRIOS: ESTUDO NA SECRETARIA DA FAZEN DA DO 
ESTADO DO CEARÁ, do Mestrado Profissional em Administração e Controladoria junto à 
UFC/FEAAC. 

Os dados coletados junto ao grupo dos gestores são de enorme importância para o trabalho 
que ora desenvolvemos. Com as informações coletadas, espera-se captar a nota fiscal 
eletrônica na percepção dos gestores que controlam a arrecadação tributária no âmbito da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 

1) Sendo a NF-e uma fonte informatizada, a qual descreve as operações e prestações com 
mercadorias sujeitas à incidência do ICMS, com qual nível de confiabilidade um 
gestor fazendário pode se basear nessas informações para uma tomada de decisão? 

2) Como o uso sistemático da NF-e pode tornar mais previsível a arrecadação tributária 
estadual? 

3) Quais controles hoje são possíveis ou foram otimizados com o uso da NF-e? 

4) Quais projetos estão em fase de implantação que tenham como base os dados extraídos 
da NF-e? 

5) A NF-e faz parte do pacote de projetos vinculados ao SPED. Nesse contexto, como o 
uso da NF-e, em conjunto com outros sistemas informacionais, pode vir a possibilitar 
novos instrumentos de controle que visam otimizar a arrecadação tributária? 
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DADOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

 
SEXO: 
( ) F ( ) M 

 
FAIXA ETÁRIA ENTRE (EM ANOS): 
21 a 30 ( ) 31 a 40 ( ) 41 a 50 ( ) 51 a 60 ( ) ACIMA DE 60 ( ) 

 
TEMPO DE SERVIÇO NA SEFAZ-CE (EM ANOS): 
DE 1 A 5 ( )  DE 6 A 10 ( )  DE 11 A 20 ( )  DE 21 A 30 ( )  ACIMA DE 30 ( )  
 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: 
GRADUAÇÃO ( ) ESPECIALIZAÇÃO ( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO ( ) 

 
TEMPO QUE TEM CONHECIMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (EM ANOS): 
MENOS DE 1 ( ) DE1 A 2 ( ) DE 3 A 4 ( ) ACIMA DE 5 ( ) 
 

 

 

 

 

 

 


