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RESUMO 

 

 

Para explorar a importância dos Postos Fiscais nas Fronteiras do Estado do Ceará, referente às 
suas importações e conseqüentemente a arrecadação do ICMS, no período de 2003 a 2008, na 
perspectiva de se posicionar frente à capacidade do Estado de e adequar sua condição de 
arrecadador nas mercadorias importadas. Diante disso, para a realização deste ensaio foi 
utilizado um modelo empírico que consiste em três variáveis explicativas (Lotação, 
Localização e Produtividade) para explicar a arrecadação de ICMS por importação. Os 
resultados apontam a lotação e a produtividade do posto fiscal são sensíveis em relação a 
arrecadação de ICMS, haja vista que os coeficientes estimados representam as elasticidades e 
são maiores do que um em modulo. Assim como o efeito do posto estar localizado na região 
metropolitana, mais especificamente nos portos do Peçem e do Cais e no aeroporto de 
Fortaleza. Diante desses resultados é notório o efeito do funcionário, sendo assim, como 
recomendação para aumentar a arrecadação de ICMS via importação do estado, sugere-se a 
contratação de mais funcionários, com mais qualificação para aumentar ainda mais sua 
produtividade. 

 

Palavras-chave: Posto Fiscal, Arrecadação, ICMS, Importação.  

 

 



 

ABSTACT 
 

 

To explore the importance of Fiscal Office in the State Border of Ceará, on their imports and 
therefore the collection of ICMS in the period 2003 to 2008, with a view to stand against the 
state's ability to control and adjust their status as collector the imported goods. Given this, for 
this test we used an empirical model consisting of three variables (Capacity, Location and 
Productivity) to explain the collection of ICMS for import. The results show the capacity and 
productivity of the fiscal position are sensitive to the collection of ICMS, considering that the 
estimated coefficients represent elasticities and are larger than one in modulus. As the effect 
of the station be located in the metropolitan area, specifically in Pecém Port and harbor and 
the airport of Fortaleza. Given these results is the apparent effect of the employee, so as a 
recommendation to increase the collection of ICMS import via the state, it is suggested hiring 
more staff with more skills to further enhance their productivity. 
 

Keywords: Fiscal Office, Tax Revenues, ICMS, Import. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação aborda o tema a importância dos Postos Fiscais nas Fronteiras 

do Estado do Ceará, referente às suas importações e conseqüentemente a arrecadação do 

ICMS, no período de 2003 a 2008, na perspectiva de se posicionar frente à capacidade do 

Estado em controlar e adequar sua condição de arrecadador frente às importações. 

A melhor forma do Estado se tornar competitivo e fonte atrativa de novos 

investimentos é disponibilizar formas de controle que tornem suas ações definidas, gerando 

assim uma credibilidade dentro do mercado nacional e internacional. É com esse contexto que 

o Posto Fiscal de Fronteira se destaca, por representar a porta de entrada para as importações, 

e de todas as entradas no Estado, executando sua função na arrecadação da receita que 

representa cerca de 95% (noventa e cinco por cento) de toda a arrecadação estadual. 

As importações no Estado Alencarino podem ser registradas em uma de suas unidades 

de fiscalização existentes nas fronteiras, onde a localização dessas unidades será ponto de 

interferência (ou não) nas entradas de produtos estrangeiros com destino final, o Estado do 

Ceará. Isso pode acontecer também quando ocorre o desembaraço aduaneiro em qualquer 

outra unidade estadual da federação, mas que o destino final do produto importado seja a 

unidade cearense, permitindo assim englobar nesse estudo a localização geográfica das 

unidades fiscais. 

Diante do quadro das obrigações enfrentadas pelo contribuinte do ICMS que atua no 

Comércio Exterior, especificamente na área de importação dentro do território estadual, está a 

figura do servidor público, lotado nas unidades fiscais, onde é o responsável pela informação, 

fiscalização e registro no sistema de dados interno da Secretaria da Fazenda do Ceará 

(SEFAZ-CE). 

 A complexidade dos detalhes que definem o referido imposto no contexto da 

legislação tributária, torna a sua interpretação e aplicação uma tarefa nem sempre de fácil 

desempenho. Soma-se, ainda, o fato de que a disciplina do imposto estadual quando incide 

sobre operações com o exterior deverá interagir com os institutos da legislação aduaneira. 
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Conseqüentemente a pesquisa, o estudo e o equacionamento de problemas são cada vez mais 

complexos.  

Os procedimentos técnicos utilizados na elaboração do trabalho são de observações 

colhidas no dia-a-dia, passando pela documentação temática, de informações obtidas no 

sistema de dados das unidades observadas e pesquisa bibliográfica, que fornecerá o 

instrumental necessário para a exposição lógica e reflexiva acerca do assunto. 

Diante do exposto, esta pesquisa está organizada em mais quatro capítulos. O segundo 

fala sobre a origem do tributo, enquanto o terceiro aborda o ICMS como tributo que 

impulsiona a arrecadação estadual. O quarto capítulo detém-se ao tema Comércio Externo 

cearense, mostrando uma abordagem sobre as rotinas básicas de importação, enfatizando os 

procedimentos legais e as precauções necessárias para o êxito das atividades comerciais no 

exterior, e de como as importações cearenses se comportaram no período estudado. O 

comportamento das unidades de fiscalização no Estado, de como elas encontra-se distribuídas 

em suas fronteiras, e de como são disponibilizadas para o atendimento dos contribuintes, no 

trato do corpo funcional, e de suas participações nas entradas de importações dentro da 

totalidade do estadual são abordados no quinto capítulo. A seguir são apresentados a base de 

dados, metodologia empírica e discussão dos resultados. E, por fim, são acrescidas as 

considerações finais. 
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2 TRIBUTOS: NOÇÕES BÁSICAS 

 
 

A origem do tributo remonta à Antigüidade, quando os vencidos de guerra eram 

forçados a entregar aos vencedores parte ou totalidade se seus bens. Sua evolução espaço-

temporal traduz as relações de poder entre quem cobra e quem paga, conforme é pago e 

quanto é pago. 

Hoje, com respaldo teórico e legal, elaborados minuciosamente, o sistema 

tributário brasileiro não inova em essência, uma vez que estes têm como a justificativa custear 

as despesas do Estado na realização do bem comum.  

Os tributos brasileiros são constituídos por taxas, impostos e contribuições de 

melhorias, às quais se equiparam as contribuições sociais ou parafiscais, assim como aos 

empréstimos compulsórios. Com relação à matéria o atual texto constitucional supera o 

anterior e acena para “... atender os objetivos de modernização dos instrumentos fiscais, com 

redução das iniqüidades e recuperação da autonomia federativa”. (Machado, 1992) 

Para a aquisição de receitas, o Estado brasileiro serve-se de duas vias nitidamente 

distintas: A Receita Originária ou de Economia Privada, é adquirida pelo Estado, mediante 

uma relação negociável, semelhante à processada com uma pessoa jurídica de Direito 

Privado. Sua mais significativa representação está embutida no preço que abrange o 

rendimento e a remuneração dos bens/serviços oferecidos pelas empresas estatais, conforme 

as normas do Direito Privado, como é o caso da Petrobrás, do Banco do Brasil e da Caixa 

Econômica. E a Receita Derivada ou de Economia Pública é representada pela ação 

compulsória do Estado, cujos aparelhos fiscais recolhem tributos e penalidades pecuniárias, 

sem a celebração de acordos ou contratos e sem a consulta aos cidadãos postos na condição de 

devedores. Nessa modalidade incluem-se o Imposto de Renda, o ICMS, o IPTU, o IPVA e as 

tarifas públicas em geral. 

O caráter de obrigatoriedade é o principal aspecto diferencial entre a natureza do 

tributo e as obrigações de Direito Privado, as quais provêm, normalmente, de um contrato 

entre as partes. Apesar de subordinado ao Princípio da Legalidade para evitar medidas 
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discricionárias e/ou abusivas da Fazenda Pública, o Tributo 1 põe de um lado o contribuinte e 

do outro a esfera estatal adequada (União, Estado, Distrito Federal, Municípios).  

Além do caráter de obrigatoriedade, existe o princípio da legalidade, o qual pode 

ser definido como um princípio jurídico fundamental que estabelece não existir delito fora da 

definição da norma escrita na lei e nem se pode impor uma pena que nessa mesma lei não 

esteja já definida. 

Instituída legalmente a obrigação, a cobrança do tributo deverá ser 

operacionalizada pelas autoridades administrativas competentes, através de lançamentos 

fiscais previstos em lei, ou seja, de forma plenamente vinculada a fim de coibir o abuso de 

autoridade, o tráfico de influência, a corrupção passiva e outras atitudes delituosas contra a 

administração pública e seus usuários.  

Uma sociedade moderna não pode abrir mão de um controle efetivo sobre os 

custos e preços dos produtos/serviços, inclusive o custo e repasse dos tributos, como ocorre 

nos países desenvolvidos. Para tanto, a legislação tributária deve ser objetiva, definindo com 

clareza a incidência do ônus e a forma de cumpri-lo para que “... os consumidores sejam 

esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”. (Art. 150 § 5° 

Constituição Federal) e, desse modo, possam acompanhar e exigir seu cumprimento. 

 

 

2.1. IMPOSTOS 

 

 

Conforme o artigo 16 do Código Tributário Nacional, “Imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica, 

relativa ao contribuinte”.  São recursos subtraídos aos administrados pelo poder público para 

custeio das atividades administrativas, cujo volume de arrecadação o confunde com o próprio 

tributo em razão da sua grandeza (amplitude).  
                                                 
1 Instituído por lei específica que define o respectivo fato gerador, elegendo as hipóteses 
causadoras da obrigação. 
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De competência da União, Estados e Municípios, os impostos podem ser pessoais 

e reais. Pessoais são os que incidem sobre determinados serviços ou bens relativos à própria 

pessoa, como por exemplo, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e o Imposto de 

Renda. Reais são os recolhidos sobre mercadorias como o ICMS e o IPI.                                                      

Quanto à incidência, isto é, sobre quem recai a obrigação do pagamento, o 

imposto pode ser direto ou indireto. No imposto de incidência direta o contribuinte de 

direito coincide com o contribuinte de fato, ou seja, o sujeito passivo indicado legalmente 

como devedor é o mesmo que assume o custo financeiro da arrecadação. É o caso do Imposto 

de Renda, cujo ônus é repassado para outras pessoas pelo indivíduo pagante. Já no imposto de 

incidência indireta, o contribuinte de direito não é o mesmo contribuinte de fato, como ocorre 

com o ICMS em que a empresa vendedora (devedor) inclui o valor do imposto no preço dos 

produtos, transferindo-o para o consumidor que é, na verdade, o contribuinte de fato. 

“Enquanto os impostos diretos podem ser facilmente graduados para obediência à 
exigência constitucional de respeito à capacidade econômica dos contribuintes, os 
de incidência indireta apresentam maior complexidade, pois muitas vezes os 
verdadeiros sofredores da carga tributária são desconhecidos, pois aparecem 
apenas no momento do consumo dos produtos tributados”. (Machado, 1992)  

O sistema em vigor, baseado em fatos da área econômica como, por exemplo, 

renda, produção e importação, que o Estado determina como geradores para originar a 

obrigação tributária, mostra-se obsoleto porque a evolução da sociedade como um todo e 

especificamente o ritmo das mudanças nas relações econômicas, freqüentemente tomam fatos 

considerados importantes perfeitamente substituíveis com inegável proveito para o Estado 

enquanto credor e para o contribuinte. 
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3 ICMS: Legislação do Estado do Ceará 

 

 

Configurando-se como a principal fonte de tributação própria dos Estados, o 

ICMS representa mais de 95% de sua arrecadação, o que significa uma importância absoluta e 

decisiva para o desenvolvimento e para a implementação das políticas sociais em cada Estado. 

Sua receita é dividida entre o Estado e os seus Municípios, cabendo ao primeiro 75% e aos 

outros 25% deste montante.  

No Estado do Ceará, o ICMS é regido pela Lei n° 12.670, de 27 de dezembro/96, 

regulamentada pelo Decreto n° 24.569, de 31 de julho/97 e pela Lei Complementar n° 87 de 

13 de setembro/96. além disso compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ICMS, 

ainda que as operações e as prestações de serviços se iniciem no exterior. 

O ICMS, segundo a própria conceituação, incide sobre as seguintes operações de 

circulação de mercadorias; serviços prestados no exterior; prestações de serviços de 

transportes; entrada no Estado de mercadorias sujeitas à antecipação, bens para ativo ou 

consumo, energia elétrica, combustíveis; entrada de mercadorias ou bem importado do 

exterior; prestação onerosa de serviço de comunicação; fornecimento de mercadorias mais 

serviços sujeitos ao ISS; e fornecimento de mercadorias mais serviços não sujeitos ao ISS. 

A complexidade da legislação tributária deve-se ao fato das diversidades de 

segmentos existentes em nosso Estado, causando um avanço em nossa economia que no 

decorrer dos últimos anos vem demonstrando um índice de crescimento acima do contexto 

regional. Tratando-se de um imposto seletivo, possui alíquotas diferenciadas por produtos 

essenciais ou supérfluos, bem como para as diferentes condições em que se dá a transação. 

As operações e prestações (de serviços) internas, isto é, processadas dentro do 

Estado, congregam também entrada de bens e serviços importados do exterior. Nesta 

modalidade, as alíquotas vigentes estão assim descritas: 

• 25% (vinte e cinco por cento), para bebida alcoólica, arma e munições, fogos de 

artifício, fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria, energia elétrica, jóia, ultra-leve e 
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asa-delta, gasolina, querosene para aeronave, óleo diesel, álcool anidro e hidratado para 

fins para fins combustíveis, e prestações de serviços de comunicação; 

• 17% (dezessete por cento), para as demais operações de bens ou mercadorias não 

descritas nas outras alíquotas e nas prestações de serviços de transporte intermunicipal; 

• 12% (doze por cento), para as operações com produtos da indústria de informática de que 

trata o anexo I (art 641 do Decreto 24569/97 - ICMS), contadores de líquido (NBM/SH 

9028.20) e medidor digital de vazão (NBM/SH 9026.20.90) e nas prestações de serviços 

de transporte aéreo.  

Nas Operações e Prestações Interestaduais: 

• 4% (quatro por cento), nas prestações de serviço de transporte aéreo; 

• 12% (doze por cento), nas demais operações e prestações. 

 

 

3.1 INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

 

Para as operações internas e importações o governo cria formas de incentivo ou 

benefícios fiscais, que simplificam o controle fiscal e estão relacionados a determinados 

produtos e/ou atividades: 

A não incidência em determinados produtos, ocorre em razão do seu caráter não 

lucrativo, ou pela sua própria natureza não constituírem uma hipótese de incidência do 

imposto, ou ainda, com o objetivo de incentivar a produção, estão eximidos de pagar o ICMS, 

conforme o Decreto n° 24.569/97, que em seu art. 4°, assim dispõe: 

“O ICMS não incide sobre: operações com livros, jornais, e 
periódicos; operações de transferências de bens salvados de sinistros; 
operações de comodato, locação, arrendamento mercantil; operações e 
prestações para o exterior; operações interestaduais de energia elétrica, 
combustíveis e lubrificantes; operações decorrentes de alienação 
fiduciária; operações de transferência de estabelecimentos; prestações 
gratuitas de radiodifusão sonora e televisiva; operações de fornecimento 
de energia elétrica; operações de remessa e retorno de mercadoria para 
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prestação de serviços; operação de miniprodutor rural; operações de 
remessa para armazém geral e depósito fechado; operações com ouro”.  

A isenção 2 do ICMS tornar-se-á viável por despacho da autoridade fazendária, 

uma vez que o interessado preencha as condições exigidas por lei. Convém salientar que o 

referido benefício não constitui um direito adquirido, devendo sua concessão ser revogada de 

ofício quando for constatado o não atendimento (por não satisfazer ou deixar de satisfazer) as 

condições exigidas para a isenção. Muitos produtos gozam de isenção do ICMS no Estado do 

Ceará, a maioria dos quais é regida pelo art. 6° do Decreto mencionado, com 88 (oitenta e 

oito) itens beneficiado.  

Além da isenção, existe ainda a imunidade. Esta pode ser definida como o estado 

de não sujeição ao gravame do imposto. Gozam deste benefício o patrimônio, a renda ou 

serviços entre unidades públicas, os partidos políticos e suas fundações, as entidades 

sindicais, as instituições de educação e de assistência social, os templos de qualquer culto, os 

livros, jornais, periódicos e respectivos papéis. 

 

 

3.2 Incrementos de Arrecadação 

 

 

A cobrança do ICMS viabiliza-se por meio de mecanismos criados pelo Estado 

para incrementar a arrecadação. São eles a Antecipação, a Substituição Tributária e o 

Diferimento. 

A Antecipação é um recurso arrecadatório segundo o qual o imposto presumível 

na operação imediatamente posterior é pago com antecedência, ainda na passagem pelo Posto 

Fiscal na entrada do Estado, cabendo ao contribuinte a apropriação dos créditos 

correspondentes, para compensar os débitos que remanescem por ocasião das saídas de 

mercadoria. É uma técnica utilizada pela fiscalização estadual para aumentar de forma 

                                                 
2 A Isenção, isto é, o não pagamento do imposto, mediante a criação de dispositivos legais que eximem certas 
operações, sobre as quais incidiria normalmente a tributação. 
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intempestiva o montante arrecadado com o referido imposto, cuja constitucionalidade é 

questionada por alguns argumentos empresariais apoiados em pareceres jurídicos. 3 

A Substituição Tributária, utilizada pelas Unidades Federais no intuito de 

minimizar a sonegação do ICMS, facilita a sua fiscalização e consiste em atribuir a 

responsabilidade pelo pagamento desse imposto – devido por um determinado contribuinte – 

a uma terceira pessoa, não ficando geralmente outras obrigações a pagar em operações 

subseqüentes. 

“A Lei poderá atribuir a sujeito, passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.  (Neto, 1995) 

Conforme a determinação legal expressa, nesta modalidade de tributação o 

encargo desse recolhimento pesa sobre o contribuinte remetente antes da ocorrência do fato 

gerador, isto é, antes que haja a circulação da mercadoria, devendo ser restituído 

imediatamente o valor pago quando a operação presumida não se consumar. A referida prática 

também encontra respaldo no Código Tributário Nacional (Art. 128) e na Lei Complementar 

n° 87 (Art. 6°). 

O adquirente substituto, como é o caso do atacadista, do fabricante e do 

distribuidor, via de regra possui características que não o identificam como consumidor final, 

mas como sujeito que realizará futuras operações. Quando a taxação do ICMS não incidir 

sobre ele – no caso da entrada de mercadorias no Estado do Ceará – a responsabilidade da 

tributação caberá ao próximo adquirente. 

A Substituição Tributária cuja base de cálculo é determinada pela Lei 

Complementar citada, que dispõe sobre a competência dos Estados e Distrito Federal no 

recolhimento do ICMS, terá como fundamento o produto específico da operação ou a 

atividade econômica do destinatário desse produto. 

                                                 
3O presente trabalho não se deterá sobre o mérito da questão, limitando-se a transcrever certas informações, tidas 
como importantes para melhor definir a cobrança antecipada do ICMS: sua cobrança está vinculada a operações 
subseqüentes; sua cobrança, como o próprio nome sugere, é feita antecipadamente. Nas operações interestaduais 
o pagamento do imposto é efetuado no primeiro posto fiscal do Estado, quando da passagem da mercadoria; está 
regulamentada pelo Decreto n° 24.569, de 31 de julho de 1997, que em seu artigo 767 dispõe sobre as 
mercadorias e seus respectivos percentuais de agregação, sujeitas à antecipação do ICMS; a operação 
subseqüente é caracterizada pela cobrança do ICMS Normal, sendo que a cobrança antecipada constitui-se em 
crédito fiscal para o adquirente; e sua cobrança é feita de ofício pelo agente fiscal. 
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O Diferimento – ao contrário da Antecipação, este mecanismo transfere o 

pagamento do imposto para uma operação ulterior àquela na qual se processa o fato gerador 

concedendo ao contribuinte um prazo de recolhimento maior do que permite a lei vigente. É a 

transposição do lançamento e do recolhimento do ICMS para uma etapa posterior à que 

deveria sofrer a incidência, ou seja, para depois da industrialização, da comercialização ou do 

consumo. 

Amparado pela Lei n° 12.670 (Art. 10), de 27 de dezembro de 1996 e 

regulamentado pelo Decreto n° 24.569, de 31 de julho de 1997, o diferimento está 

condicionado a um requerimento prévio do contribuinte junto à repartição fiscal de sua 

jurisdição, para operar na condição de adquirente no referido regime. 

Este benefício fiscal apresenta-se como forma indireta de incentivo, estando 

relacionado a determinadas atividades – operação interna e importação – e serve para 

simplificar os controles fiscais pela centralização da arrecadação. Denomina-se operação 

interna a que se realiza dentro do Estado do Ceará, não estando aptas a receberem tal 

incentivo as saídas para outros Estados e para o exterior. Também não serão beneficiadas com 

o Diferimento as saídas para consumidor final, para estabelecimento que não tenha requerido 

habilitação e a saída subseqüente do produto. 

Tratando-se de um regime especial de tributação, o Diferimento deverá ser 

concedido através de um Termo de Acordo entre a Secretaria da Fazenda e o representante 

legal da empresa, como dispõe o Art. 68, inciso I da Lei n° 12.670, de 30 de dezembro de 

1996. “Os regimes especiais serão concedidos através da celebração de acordo entre a SEFAZ 

e o representante legal da empresa”. 

O elevado índice de sonegação no Estado reduz substancialmente a nossa 

capacidade de desenvolvimento, negando ao povo cearense o direito a serviços básicos nas 

áreas social, cultural e de relações humanas, em função das quais o crescimento econômico 

deve ser administrado. 

Apesar das medidas punitivas, tais como: busca e apreensão ou perda da 

mercadoria, interdição da atividade comercial ou industrial e imposição de multas, os 

sonegadores continuam agindo de má fé, seguros de que, mesmo autuados novamente, terão 
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obtido resultados compensatórios, cuja margem de lucro ultrapassa seguramente a penalidade 

imposta. 

Além dos limites da competência de uma fiscalização gabaritada com elevado 

nível técnico e moral os adeptos dessa tendência apontam a condenação criminal como único 

meio de reduzir satisfatoriamente a ação dos infratores. Nesse sentido, o Estado deve 

assegurar às autoridades responsáveis pela arrecadação, um instrumento legal eficaz, que em 

sintonia com uma fiscalização racional iniba o sonegador contumaz ante a possibilidade de 

uma intervenção policial. 

Outro fator a ser considerado é a falta de conscientização da sociedade sobre a 

importância do imposto para o seu desenvolvimento. Indiscutivelmente este é um ponto de 

estrangulamento na questão tributária e social do estado. 

O consumidor não tem conhecimento de que seja ele próprio o verdadeiro 

contribuinte do ICMS, porque ignora que o preço de cada mercadoria/serviço traz embutido o 

valor desse imposto. O comerciante, um simples repassador, quando deixa de emitir a nota 

fiscal por ocasião da operação de venda, está se apropriando de uma quantia que deveria 

retornar à sociedade sob a forma de serviços e obras públicas, como educação, saúde, 

moradia, saneamento básico entre outros. 

Este é um desafio para os profissionais que lidam com a matéria, porque todo 

trabalho pedagógico de caráter transformador encontrará obstáculos estruturais, em razão da 

mentalidade viciada de nossas autoridades constituídas e da impunidade que protege corruptos 

e corruptores do dinheiro público. 
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4 COMÉRCIO EXTERIOR: Importação 

 

 

4.1. ROTINAS BÁSICAS DE IMPORTAÇÃO 

 

 

Para estar apta a negociar com o exterior, a interessada (pessoa física ou jurídica) 

deve estar habilitada para utilizar o Sistema Integrado de Comércio Exterior – 

SISCOMEX, junto a Secretaria da Receita Federal (SRF). E todo bem, negociável ao não, 

deve ser submetido a um despacho de importação, realizado por declaração pelo importador, 

Declaração de Importação (DI), apresentada à unidade aduaneira que pertencer o controle da 

mercadoria. Referido Despacho trata-se de um procedimento fiscal que verifica a precisão das 

informações fornecidas pelo importador, sobre a mercadoria, os documentos apresentados e a 

legislação vigente com vistas à liberação aduaneira de sua carga (Art. 3° INSRF n° 5, 

16.01.97).  

Essa DI é formulada pelo importador ou seu representante, e contém 2 (duas) 

partes, gerais e especificas. As gerais reportam as informações correspondentes à operação 

de importação; enquanto as Específicas (adição) detêm informações contendo dados de 

natureza comercial, fiscal e cambial sobre cada tipo de produto a ser importado. 

Os tributos incidentes na importação 4 são aplicados com base nas informações 

fornecidas pelo importador no próprio SISCOMEX, que contém as alíquotas aplicáveis, 

executa os cálculos necessários e debita diretamente na conta corrente informada, 

imediatamente no momento do registro.  

O inicio do tratamento com a aduana é efetuado no registro da DI no SISCOMEX, 

salvo nos casos de despacho antecipado (analisado posteriormente) e na chegada da 

mercadoria. Caso a importação não contenha todos os dados registrados na DI 5, acarretará 

                                                 
4 Imposto importação (II), Impostos Produto Industrializado (IPI), Contribuição PIS, Contribuição COFINS. 
5 Documentos exigidos pela aduana, e que servem de base para as informações necessárias para o preenchimento 
do registro da DI são: conhecimento de carga ou documento equivalente; fatura comercial, assinada pelo 
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aplicação de penalidade, cobradas do importador. Inclusive pode ser considerada abandonada, 

se não for cumprido os prazos da chagada da mercadoria ao País, por ação ou omissão do 

importador registrada não obtenho, sob pena de perdimento. 

O despacho aduaneiro somente deverá ter inicio após a chegada da mercadoria na 

Unidade da Receita Federal (URF), na qual o importador for submeter a mercadoria 

importada ao desembaraço, independentemente da unidade de entrada da mesma no território 

aduaneiro brasileiro. A regra só se opõe ao Despacho Antecipado, que permite o registro da 

declaração antes da chegada da mercadoria na URF de despacho específicos, como: 

mercadoria inflamável, radioativa, com periculosidade; planta, animais vivos, frutas e outros à 

granel; papel para impressão de livros, jornais e periódicos; órgão da administração pública; 

as transportadas por via terrestre, fluvial ou lacustre dependendo da utilização do importador; 

outras situações específicas mediante prévia autorização da URF. 

 

 

4.2. O ICMS NAS IMPORTAÇÕES 

 

 

No Ceará, embora toda ação fiscalizadora seja levada a cabo somente após a 

nacionalização do produto, a Secretaria da Fazenda do Estado e a Receita Federal firmaram  

um acordo de cooperação técnico-fiscal, o de n° SRF-3a RF/SEFAZ-CE 01/96. Este Protocolo 

dispõe sobre a prática a ser adotada pelas duas instituições – no âmbito do Comércio Exterior 

– no combate ao contrabando, ao descaminho e à sonegação fiscal. 

Segundo a cláusula terceira do referido Protocolo “... a liberação das mercadorias 

estrangeiras importadas, alienadas em concorrência pública ou leilão dar-se-á somente 

mediante a comprovação do pagamento do ICMS, ou da isenção ou não incidência desse 

tributo”. 

                                                                                                                                                         
exportador; romaneio de carga (packing list), quando aplicável; e outros, exigidos em decorrência de Acordos 
Internacionais ou de legislação especifica. 
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Uma vez que o importador deve apresentar à Receita Federal o documento 

comprobatório do recolhimento do ICMS – DAE (Documento de Arrecadação do Estado), 

para o efetivo desembaraço da mercadoria, a Secretaria da Fazenda do Estado se dispõe a 

fornecer qualquer orientação prévia sobre os cálculos do referido imposto. (Ver anexo 5) 

Liberada a documentação pela Receita Federal, o importador ou despachante 

aduaneiro deve se dirigir a uma unidade da Secretaria da Fazenda do Estado, onde apresentará 

os documentos da importação, bem como, a respectiva Nota Fiscal. Estes serão analisados 

pelo agente do fisco estadual, para verificar se o ICMS foi devidamente recolhido conforme a 

legislação, e em seguida procedida a selagem da Nota Fiscal – forma de controle utilizada 

pelo Estado para o monitoramento das mercadorias que adentram e/ou saem do Estado. 

Somente depois da Nota Fiscal selada, o interessado poderá retirar a carga. 

O vertiginoso crescimento, bem acima da média nacional, no inicio da década de 

90, foi atribuído ao suposto maior êxito da economia cearense com relação à do País como um 

todo. O fato teria estimulado a maior demanda das empresas locais pelos importados, 

especialmente por máquinas e equipamentos; bens de capital e veículos que sinalizam, 

respectivamente, aumento nos investimentos e no consumo de alta renda. 

Com as importações, a incidência do ICMS nas operações produz um impacto de 

tal forma relevante no preço do produto importado, cujo grau é um dos fatores decisivos na 

hora de concretizar-se uma negociação sobre esse tipo de operação. 

O ICMS não incide pura e simplesmente sobre o valor da operação, mas sobre o 

conjunto de todos os encargos: II, IPI, PIS,COFINS, seguros, frete, taxas e quaisquer outras 

despesas decorrentes do processo de importação. Assim, além das várias alíquotas possíveis – 

que vão de 0%, no caso de isenções e regimes tributários similares, até à maior alíquota, 25%, 

aplicada como, por exemplo, às bebidas alcoólicas – precisam-se verificar as incidências 

ocorridas nos outros encargos. 

Em virtude do peso causado por esse tributo, são cada vez mais constantes as 

movimentações das classes empresariais, no sentido de pleitear junto ao CONFAZ (Conselho 

Nacional de Política Fazendária) o aumento no leque de produtos isentos ou com base de 

cálculo reduzida. Espelha-se nos importadores de produtos de informática, que já usufruíam 
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de uma alíquota baixa (12%), se comparada à maioria dos produtos e gozam hoje de uma 

redução na base de cálculo em 41,66%. O fato provoca uma diminuição em torno de 4,5% no 

valor final do produto, se comparado à incidência anterior de 12% quando não havia essa 

redução. 

 

 

4.3. PORTA DE ENTRADA DAS IMPORTAÇÕES DO ESTADO 

 

 

As atividades dos postos são as mesmas, quando se trata de produtos importados, 

apesar dos postos do interior do Estado normalmente já se depararem com a parte documental 

da importação completa, devido o desembaraço já ter sido concluído em outra unidade da 

federação. 

Todas as unidades de fronteira possuem um número de servidores públicos 

estaduais, lotados pela SEFAZ, como veremos a seguir, estão aptos a atender os contribuintes 

importadores, com informações, cálculos do ICMS, principalmente quando se trata de produto 

sujeito a substituição tributária, e até no preenchimento das notas fiscais. Essas unidades 

funcionam 24 horas, para que a qualquer tempo possa atender a demanda de seus serviços, 

estando seus servidores trabalhando em forma de plantão. 

Ao apresentar o documento na SEFAZ o importador também pode se deter com o 

controle físico da mercadoria, onde o servidor só poderá executar qualquer atividade com a 

comprovação do desembaraço, que torna a mercadoria nacionalizada. 

Faz-se necessário uma total disponibilidade do servidor ao analisar uma 

Declaração de Importação – DI, por conter detalhamento muito específico, inclusive do tipo 

de produto importado que possa atingir um tratamento sujeito a agregação específica, que só 

possa ser identificado após leitura minuciosa da mesma. Vale salientar também que não existe 

quantidade de adições mínimas, e que na mesma DI possa conter produtos sujeitos a 

substituição tributária, como também produtos sujeitos a isenções ou redução de base de 

cálculo. 
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Apesar de existir movimento de importação nos postos das vias terrestres, a 

concentração dessa operação se destaca nos postos dos portos: Cais do Porto e Cais do Pecém, 

seguido pelo posto de Penaforte que é o maior do Estado, e depois pelo o posto do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins. 
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5 POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS 

 

 

A localização geográfica do Estado do Ceará é privilegiada. Possui uma área de 

148.825,6 Km², atingindo 1,74% em relação ao país e 9,57% em relação a Região Nordeste. 

Desta forma o Estado do Ceará é o quarto maior da região Nordeste e o 17 entre os Estados do 

Brasil em termos de extensão.  

Estando na Região Nordeste, limita-se a Oeste com o Estado do Piauí, ao Sul com 

o Estado de Pernambuco, a Leste com os Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e ao 

Norte como Oceano Atlântico, que permite acesso direto com o exterior. Esse privilégio 

geográfico permite assim, a utilização de todas as formas de serviços de transportes: 

rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. Subdivide-se em 7 mesorregiões, 33 microrregiões e 

184 municípios. 

A fiscalização, o monitoramento e o controle da circulação de mercadorias no 

Ceará respondem por um pilar fundamental para a arrecadação do ICMS. Os postos de 

fiscalização da SEFAZ estão localizados nos principais pontos de fronteiras do Estado. 

O Ceará é considerado um Estado de rígido controle nas suas fronteiras, com 

registro de todas as operações de transito. Há três tipos de situação: Entrada (interestadual e 

importação), Saída (interestadual e exportação) e Trânsito Livre (o Ceará faz somente parte 

do percurso). 

As operações de entradas 6 no Estado contemplam as mercadorias destinadas ao 

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

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

Nas operações de Entrada do Estado, a cobrança do ICMS no Posto de Fronteira é 

definida pelas classificações: Normal, Antecipação Credenciada, Substituição Credenciada, 

Substituição com Retenção, e Diferencial de Alíquota. No caso de antecipação e substituição 

credenciada, o contribuinte pode inscreve-se junto a SEFAZ para que o pagamento do 

                                                 
6 Tipo de Operações de Entradas: Entrada Interestadual; Devolução/Retorno; Simbólica; À Negociar; 
Importação; Importação Regime Especial; Importação Drawback; Importação Pessoa Física. 
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imposto que deveria ser efetuado com a chegada da mercadoria na fronteira, adie-se para após 

a chegada da mercadoria no seu estabelecimento, dentro de prazo estabelecido.  

No caso das operações de saídas 7 do Estado, as mercadorias produzidas no 

Estado, que são destinadas a venda em outro Estado da Federação, onde recolhem ICMS de 

acordo com as leis vigentes, normalmente com alíquota de 12%. 

As mercadorias apenas em trânsito pelo Estado, com destino final outro Estado ou 

País, estão inclusas nas operações de trânsito livre, não devendo recolhimento de ICMS ao 

Ceará, mas são objeto de fiscalização por parte da SEFAZ para assegurar que as mesmas 

sigam até o destino declarado. Ou seja, a cada registro de entrada no Estado de mercadoria em 

trânsito, o transportador tem o prazo de 7 (sete) dias para apresentar a sua saída. 

Anteriormente esse controle era feito somente com atividade interna do Estado, mas 

atualmente essa atividade é feita a nível nacional através do Passe Fiscal Interestadual – PFI 

criado pelo Protocolo ICMS 10/2003, onde o registro tem controle atual pelo Estado do Rio 

Grande do Norte, através do endereço eletrônico, onde o interesse dos signatários do 

Protocolo visa coibir a evasão de receita tributária, através do internamento de mercadorias 

em Unidade Federada diferente da constante no respectivo documento fiscal. 

Atualmente o Estado do Ceará disponibiliza de 21 (vinte e uma) unidades de 

postos de fiscalização, sendo 17 (dezessete) unidades na fronteira do Estado e 4 (quatro) 

unidades intermediárias na região metropolitana, em que suas atividades consistem em análise 

documental e física de mercadorias, incluindo as provenientes do exterior. Concentrados nas 

vias de acesso ao Estado, o volume financeiro das mercadorias transportadas concentra-se em 

três maiores postos (com 75% do total), com participação dos modais sendo: transporte 

rodoviário 82%, transporte marítimo 13% e transporte aéreo 5%. Cada modal de postos de 

fiscalização tem características particulares, com elevado movimento de alguns produtos. 

Posto fiscal do Aeroporto 

Localizado na Capital, o posto fica no Aeroporto Internacional Pinto Martins, 

construído em 1998, na Avenida Senador Carlos Jereissati, 300, sendo que desde sua 
                                                 
7 Tipos de Operações de Saídas: Saída Interestadual; Devolução/Retorno; Simbólica; À Negociar; Exportação; 
Exportação Regime Especial; Exportação Drawback; Exportação Pessoa Física; Saída (Remessa) Trading 
Comercial ou Com... 
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localização anterior, no antigo terminal de passageiros, a SEFAZ já existia em um trailler, do 

lado de fora das dependências do mesmo. Hoje suas dependências encontram-se no terminal 

de cargas, em galpão de lona com estrutura metálica, cedidas pela INFRAERO, numa área 

física de 172,75m² de área construída, com proposta de mudanças após instalações do novo 

terminal de cargas que está sendo construída. Essa área física é mínima, onde clientes e 

funcionários não possuem o menor conforto e sem condições de qualidade de serviços. Todas 

essas condições estão sendo revista pela SEFAZ, mas devido sua zona de localização, 

depende exclusivamente do interesse da INFRAERO, para suas próximas instalações. Com o 

“Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará” – PROFISCO/CE, 2007-

2010, toda sua estrutura deverá estar dentro dos padrões de conforto para funcionários e 

contribuintes, atendendo ao projeto “Automação da Fiscalização no Trânsito”, onde todos os 

postos fiscais deverão ser modernizados. 

As mercadorias que por esse posto transitam são normalmente em pequenas 

dimensões como: produtos de informática, confecções, medicamentos, peças de veículos, 

produtos oriundos de venda direta (internet), entre outros. Com movimentação intensa, o 

posto ocupa o sétimo lugar em valores por ele transitado, mas em relação a quantidade de 

documentos fiscais que são analisados e registrados representa o quinto lugar nos postos do 

Ceará. 

A fiscalização das mercadorias é muito dependente das companhias aéreas, pois é 

feita no seu terminal de cargas, juntamente com toda a sua carga, pois não há espaço físico no 

posto para a inspeção da mercadoria. Sendo inspecionadas anteriormente pela barreira da 

Receita Federal, podem ser desviadas do percurso para o terminal de cargas, já que a 

fiscalização estadual não se inicia no vagão dos aviões, nem tem permissão de fiscalizar em 

zona primária. 

Também não há controle sobre mercadorias transportadas por aviões particulares, 

que podem ser usados para o transporte de mercadorias com alto valor agregado, entre eles os 

medicamentos. As mercadorias transportadas por passageiros em vôos comerciais ficam sem 

fiscalização, pois a SEFAZ não tem acesso aos terminais de passageiros, onde é comum o 

transporte de jóias, relógios, perfumaria e artigos de informática. 
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Carros a passeio vão aos terminais de cargas das companhias aéreas receber 

produtos, dificultando a identificação como transportador de mercadorias. As cargas 

transportadas por empresas que trabalham exclusivamente para os correios não são 

fiscalizadas no terminal, somente quando e se chegarem aos correios pelo posto lá fixado. 

As importações feitas pelo Aeroporto são destinadas diretamente a Receita 

Federal, cabendo ao contribuinte, a procura pela SEFAZ. Não se pode ainda fazer controle 

total dessas importações devido a Unidade Estadual não se encontrar localizada  vizinha da 

Unidade Federal. 

Mas com todas as dificuldades, o posto tem um desempenho acima das condições 

físicas, dispondo atualmente de 19 fiscais, que formam duas turmas e que se alternam em 

plantões semanais, efetuando o funcionamento de 24h por dia, e atendendo seus contribuintes 

de maneira rápida, não impedindo a fator tempo de influenciar nas companhias concorrentes. 

O plantão das turmas é trocado a cada 7 dias, com o funcionário trabalhando 5 dias e folgando 

9 dias, (2 dias na sua semana de trabalho e 7 dias no plantão da outra turma). 

Posto fiscal dos Correios 

Localizado na Capital, o posto fica em uma sala, com área de 33,72m², nas 

dependências da Empresa de Correios e Teléfragos, localizado na Avenida Oliveira Paiva, 

n.2800, Bairro Edson Queiroz, onde é feita a triagem de todas as entregas feitas pela empresa. 

O posto é de exclusividade para o atendimento dos Correios, e faz sua fiscalização por 

amostragem.  

As mercadorias que chegam do aeroporto são levadas para um galpão, chamado 

centro de triagem, onde são separadas pelos correios segundo sua zona de destino. Nesse 

período, os fiscais da SEFAZ inspecionam os volumes, selecionando por amostragens, 

pacotes para serem abertos e checando se as notas fiscais encontram-se no volume, onde será 

analisado o conteúdo transportado.  Após a análise, a mercadoria é lacrada e liberada, ou 

retida para pagamento do imposto ou autuação, quando irregular. 

A decisão de abrir os pacotes para fiscalizar depende exclusivamente do fiscal. É 

um trabalho minucioso, que foi incrementado por interesse dos fiscais ao perceber a porta 
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aberta pra sonegação, com mercadorias transportadas pelos correios, e apesar de não ter 

mecanismo que facilite o trabalho, como por exemplo, um terminal da SEFAZ no galpão dos 

correios, onde seus terminais ficam em uma sala a parte, longe da fiscalização, executam o 

trabalho fiscal de forma a gerar desconforto nos contribuintes que antes usavam esse 

transporte como meio de se livrar do fisco. 

As mercadorias são as mais variadas possíveis, e com pequenas e médias 

dimensões. Vale ressaltar a parte de informática, eletrônicos, produtos de óticas, confecções, 

como muitos produtos oriundos de venda direta. 

O posto funciona de segunda a sexta, de 07:00 às 19:00h com atendimento 

externo, e no sábado de 07: às 13:00h com atendimento interno, na retenção de cargas. Seu 

quadro funcional possui 13 fiscais, divididos em duas turmas com plantões semanais. 

Aguarda-se melhoria no posto com a aquisição de um raio-x para malotes e 

pacotes em um layout adequado, melhorias na área de fiscalização, e notas fiscais anexadas 

externamente às mercadorias, de preferência por meio eletrônico, com os Correios se 

adequando as regras do Estado, para que o processo de fiscalização não comprometa a 

operação do mesmo. 

O registro de importações nesse Posto é insignificante. Pois na sua maioria é 

utilizado o importa/exporta fácil, em que a mercadorias vai direto ao destinatário, ficando 

difícil a atuação da SEFAZ dentro das unidades dos Correios para essa atividade. 

Sua parcela na selagem de notas fiscais e nos valores que pelo posto transitam são 

pouco elevados, 15º e 12º lugar no Estado, mas para um posto em que as atividades dependem 

dos Correios teve um avanço acentuado, devido ao incremento de fiscais nos últimos anos. 

Posto fiscal do Cais do Porto 

Localizado na Capital, o posto fica no Porto do Mucuripe, em uma área de 50m², 

são nas dependências da Companhia Docas, empresa que é responsável pelo porto. Suas 

instalações foram reformadas em 2008, e hoje tem um bom espaço de atendimento ao 

contribuinte. 
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O posto, devido sua localização geográfica, atende as mercadorias que transitam 

via marítima, com atendimento de cabotagem, importação e exportação. Os produtos que 

transitam são em grande quantidade, e a fiscalização é prejudicada por ser zona primária, de 

competência exclusiva da Receita Federal, como também o posto não possui espaço adequado 

de galpão para essa atividade. No entanto, convênios firmados entre a SEFAZ e a Receita 

Federal permitem parcerias na fiscalização, principalmente documental. 

É fácil o controle da SEFAZ nas operações de importação, pois também existe 

acordo firmado com a Companhia Docas em que todo container que entra ou sai do porto 

deve ser autorizado pela SEFAZ no bilhete de controle da própria companhia. 

Com a construção do Porto do Pecém, foram aliviadas as atividades do Porto do 

Mucuripe, como mostra o ano de 2008, porem ainda com grande movimentação. As 

operações do posto são: de cabotagens que vem de toda a costa do Brasil, em sua maioria de 

arroz, pisos cerâmicos, madeira compensada e alguns eletrodomésticos; de importações que 

são em sua maioria de trigo, farinha de trigo, coqui (em graneis sólidos), derivados de 

petróleo e malte (graneis líquidos), máquinas e implementos agrícolas, bobinas de aço, entre 

outras, enquanto que as exportações são em sua maioria de calçados, castanha, cera de 

carnaúba, couro e peles, frutas e pescados (lagosta e camarão). 

Ao contrário do Posto Fiscal do Aeroporto e do Posto dos Correios, a quantidade 

de documentos que circula no posto é pequena em relação aos valores. Pois grande parte das 

atividades refere-se a um documento de valor elevado. Ocupa a 14ª posição em quantidade de 

notas fiscais que pelo posto circula, mas em relação a valores, sua classificação é o 4º lugar. 

Muitas vezes uma nota fiscal se refere a toda quantidade de um cargueiro internacional. 

Funcionando 24h, o posto dispõe de 12 fiscais, com plantão igual ao do posto do 

aeroporto, e com conferência física por amostragem de container, devido não ter galpão 

próprio, fazendo a diligência no ato do descarrego, no domicílio fiscal do contribuinte. As 

mercadorias importadas, quando detectadas irregularidades no conteúdo da importação, são 

entregues a Receita Federal por ser de sua responsabilidade o procedimento. 
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A capacitação do fiscal lotado no posto do Cais do porto deve ser específica para 

atendimento de contribuinte importador, pois como já citado no trabalho, é necessário 

conhecimento específico de importação para se calcular o ICMS nessas operações. 

Posto fiscal do Pecém 

Localizado no Porto do Pecém, o posto fiscal pertence a região metropolitana, no 

município de São Gonçalo do Amarante. O Posto foi criado junto com o Porto em 2001, e 

veio mostrar ainda mais a capacidade de importar e exportar do Estado do Ceará. Tem área 

física de 273,20m², nas dependências da Companhia de Integração Portuária – 

CEARÁPORTOS. 

Possui suas características idênticas ao Posto do Cais do Porto. As atividades são 

as mesmas, as mesmas mercadorias, sendo um volume maior de importação de cereais em 

grãos, e exportações de frutas. 

Diferenciado no corpo funcional e na forma de plantão dos fiscais. Dispõe de 19 

fiscais, divididos em 3 turmas, que trabalham alternado 5 dias de trabalho por 10 dias de 

folga. O plantão é em sistema de confinamento. 

Sua quantidade de notas fiscais transitadas pelo posto é relativamente pequena 

(15º lugar entre os postos) em relação à quantidade de valores (5º lugar), também  justificada 

por transações de importações com valores elevados.  

Posto Fiscal de Aracati 

De fronteira com o Estado do Rio Grande do Norte, com nova localização e 

instalações na BR 304, Km 64,5, Córrego do Retiro, no Município de Aracati, começou a 

funcionar a partir do segundo semestre de 2007, Anteriormente era localizado no km 98 de 

Aracati, próximo a um povoado chamado Mata Fresca, que denominava o nome do posto. 

Hoje, o posto faz parte do projeto piloto da automação dos postos fiscais do Ceará, antes 

citado no projeto PROFISCO/CE, com a mais moderna estrutura de atendimento ao cliente 

externo que, em sua maioria são transportadores de cargas. 
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Com ampla área de estacionamento fora da rodovia, evitando que caminhões 

fiquem estacionados na via, correndo risco de acidentes; acomodações em ambiente 

climatizado, poltronas, TV e água gelada, além de banheiros para atender as necessidades de 

higiene de seus clientes. Esse tipo de atendimento é que o Estado que manter para tornando 

mais humano o relacionamento fisco-contribuinte. 

Sua modernização prevê a aquisição (já em licitação) de uma balança dinâmica, 

capaz de efetuar a pesagem do veículo de cargas em movimento; câmara de circuito interno; e 

scanner capaz de vistoriar uma carga através de raio x. Com a concretização desse projeto, o 

Posto Fiscal de Aracati será o Posto de fiscalização Estadual mais moderno do Brasil. 

São designados 41 funcionários, distribuídos em 3 turmas, com plantões de 5 dias 

e folga de 10 dias, em sistema de confinamento. Cada turma alternada de forma que o posto 

funcione 24h. 

Destaca-se como segundo posto fiscal do Estado em termos de fluxo de 

mercadorias, como também segundo em valores transitados, o que deve ser levado em 

consideração a proximidade da Capital, e ter como o vizinho o Estado do Rio Grande do 

Norte, tendo uma diversificação nas mercadorias transitadas, entre alas destacando-se: 

combustível, madeira, bebidas quentes, frios, óleo cru. Sua localização também proporciona o 

5º lugar em importações do Estado, devido sua proximidade com o Porto de Natal no Estado 

do Rio Grande do Norte. 

Posto Fiscal de Baraúnas 

Posto fiscal em localização especial. Nasceu de um convênio com o Estado do Rio 

Grande do Norte, através de Protocolo da CONFAZ – Conselho Nacional de Política 

Fazendária 20/06 em que dispõe sobre ação de compartilhamento de posto fiscal de divisa 

interestadual e o intercâmbio de informações. O Estado do Rio Grande do Norte disponibiliza 

ao Ceará, estrutura física do Posto Fiscal de Baraúnas na Rodovia RN 177, Km 02, no 

município de São Miguel, e em contrapartida o Ceará disponibiliza o Posto Fiscal de Aracati. 

Os servidores de cada Estado utilizam as informações de forma conjunta e compartilhada. 
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O Posto de Baraúnas passa a ser uma extensão do Posto de Aracati, onde origina a 

lotação dos fiscais, sendo 2 por plantão, também em regime de confinamento, 5 dias de 

plantão por 10 dias de folga. 

As atividades tiveram inicio em 2007 e, a parceria parece surtir efeito, pois a 

movimentação de selagem de notas é significante, inclusive com destaque nas importações 

nos dois anos de funcionamento. Suas atividades em relação a valores pelo posto circulados 

representa o oitavo lugar dentre os outros postos, e o sétimo lugar em quantidade de 

documentos fiscais. Seu crescimento em atividades é ascendente. 

Posto Fiscal do Pereiro 

Localizado na Rua São Vicente de Paulo, 531 na cidade de Pereiro, saindo do 

Estado pela BR 226, a 342 km da Capital, faz fronteira com o Estado do Rio Grande do 

Norte, fica a 6km de São Miguel/RN. O posto é de movimentação pequena, mas necessário 

devido à existência de transporte de mercadorias diversas, e por ser de localização na região 

do Jaguaribe, que tem grande movimentação.  

O movimento requer apenas a presença de um fiscal por turma, no total de 3 

fiscais na lotação total, com plantão de 5 dias, com folga de 10 dias. Sua administração é 

conjunta com a do Posto Fiscal de Ipaumirim e de Monte Alegre. Os três postos são próximos 

mas necessário devido a existência das rodovias e quantidade elevada de pequenas cidades da 

região onde circulam tipos diversos de mercadorias. 

Posto Fiscal Antônio Gonçalves de Oliveira Filho - Ipaumirim 

Localizado na cidade de Ipaumirim, as margens da BR 116, km 420, fronteira 

com o Estado da Paraíba, o posto funciona para controle de entradas e saídas de mercadorias 

que abastecem comércios e indústrias da região centro sul do Estado, atingindo a Região do 

Jaguaribe, como também as cidades próximas do Estado visinho. È um posto de atividade 

média, pois ainda divide essa região com outros dois postos, Pereiro e Monte Alegre,cercando 

toda a área de trânsito da Região, onde centraliza a administração dos mesmos.  

As importações são ocasionais de alguma mercadoria que desembarcaram no 

Porto de Natal e destinada ao sul do Ceará ou desembarcada no Porto de Cabedelo na Paraíba. 
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O quadro funcional é composto atualmente de 17 fiscais, também funcionando 

24h, com três turmas trabalhando 5 dias e folgando 10 dias.  Possui área construída 255,60 

m², sendo 133,6 m² no atendimento e 122,00 m² de alojamento, com plantonista em regime de 

confinamento. Possui posição de décimo terceiro lugar em quantidade de documentos fiscais 

que circulam nos postos e décimo quarto em valores.   

Posto Fiscal Antonio Alves Feitosa – Monte Alegre 

Localizado na BR 116, km 441, Monte Alegre, já ao sul do Posto de Ipaumirim, a 

441 km da Capital, fica perto da Cidade de Barro e Icó, nos limites da Região do Cariri. 

Fronteira com o Estado da Paraíba, saindo na Cidade de Salgueiro, fica muito próximo a BR 

203. O posto é pequeno, porém tem movimentação média, superando a movimentação do 

Posto Fiscal de Ipaumirim. Não existe registro de importação no período de 2003 a 2008, 

referência do trabalho. Característica essa superada no ano de 2009, que já apresentou o 

registro de importação. 

Sua lotação é composta de 13 fiscais, também com três turmas que trabalha 5 dias 

e folga 10 dias. Possui área construída de 387,15 m². As pequenas cidades ao seu redor 

justifica sua movimentação em mercadorias diversas, ocupando o nono lugar em quantidade 

de documentos que por ele circulam e o décimo terceiro em valores quando comparado aos 

outros postos do Estado. 

Posto Fiscal de Jati 

Localizado na CE 153, na Cidade de Jati, faz fronteira com o Estado de 

Pernambuco. Localizado bem próximo da BR 116, evita que mercadorias sejam desviadas da 

passagem pela BR. Fica a 497 km da Capital, tem movimentação elevada para um Posto 

pequeno de uma  via CE, mas a fronteira com o Pernambuco, que è um Estado desenvolvido 

na Região do Nordeste, faz com que o transporte de cargas seja elevado. Percebe-se isso 

observando a quantidade de documentos que são registrados no Posto. 

Sua lotação é composta de 13 fiscais, também com três turmas que trabalha 5 dias 

e folga 10 dias. Sua área construída é de 202,02 m² e ocupa o sexto e nono lugar 

respectivamente em quantidade de notas fiscais por ele circuladas e valores documentais. 
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A selagem de importações é relevante, porém nas operações interestaduais supera 

postos de maiores estruturas, por situar-se na Região do Cariri, com circulação de mercadorias 

diversificadas, destacando-se entrada de combustíveis e material de construção. 

Posto Fiscal de Penaforte 

Localizado na BR 116, no sul do Estado, é o posto de maior movimento do Ceará. 

Com atendimento em números elevado, transita por ele as mais diversas mercadorias 

destinadas ao Estado que utilizam transporte rodoviário; provenientes das Regiões Sul, 

Sudeste e Centro Oeste, e do Sul do Nordeste, como também as oriundas de importações 

desembaraçadas em outros Estados com destino ao Ceará e ainda a saída de toda produção do 

Estado para outras unidades federativas das regiões citadas.  Fica a 552 km da Capital, e 

limita-se com o Estado do Pernambuco, que ocupa grande destaque na economia do Nordeste. 

As atividades deste posto são intensas e diversificadas, contando com seu quadro 

funcional atual em 53 fiscais, que se revezam nas atividades de fiscalização documental e 

física, em plantões de 5 dias de trabalho por 10 dias de folga, divididos em três turmas. Sua 

área construída chega a um total de 1.716,20 m², sendo 648,84 m² no atendimento, 808,02 de 

galpão destinado a conferência física de mercadorias e 259,34 m² de alojamento. 

Ocupa o quarto lugar nas importações do Estado, mesmo situado na região sul do 

Estado, pois recebe importações de todas as partes do País. 

Será um grande desafio do Estado estruturá-lo para atender todas as atividades 

que nele fsão necessárias, estando aguardando o projeto PROFISCO/CE, já comentado, para 

uma moderna estrutura de atendimento ao posto de maior destaque na fronteira.  

Posto Fiscal Edilson Moreira da Rocha - Batateiras 

Localizado na Cidade do Crato, conhecida como “Princesa do Cariri”, o Posto de 

Batateiras, como é conhecido, fica no cruzamento das CE’s 386 com a 292, transitória com a 

122. A 588 km da Capital, o posto registra a passagens de mercadorias variadas que transitam 

por toda a Região do Cariri, como também se destaca por ser próximo das fronteiras com o 

Estado de Pernambuco e Paraíba. Situado visinho a maior cidade do interior do Estado, 
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Juazeiro do Norte, como também a cidades dos Estados de Pernambuco e Paraíba, com 

grande movimentação de transportes rodoviários. 

Possui lotação de 32 fiscais, trabalhando em plantão de 5 dias e folga de 10 dias, é 

um posto que localiza-se em área construída de 520,56 m² com seu alojamento alugado. A 

estrutura física ocasiona péssimas condições de trabalho, mas não será reformado, pois sua 

localização não permite melhorias. Será substituído por um novo posto denominado 

inicialmente de “Asa Branca”, como apresenta o novo projeto de reestrutura dos postos. 

Sua movimentação faz com que se classifique em quarto lugar em quantidade de 

notas fiscais por ele transitadas e em sexto lugar em valores.  Possui atividade de importação 

com significância, ocupando o sexto lugar no Estado. Porém a quantidade de sua 

movimentação vem sendo reduzida de forma acentuada. Acredita-se que a condição das 

estradas, presença de desvios e condição física do posto justifiquem essa redução.  

Posto Fiscal de Campos Sales 

Localizado no cruzamento das CE’s 187, 292, e transitório com a 230, o posto 

fica a 596 km da Capital, faz fronteira como Sul do Estado do Piauí. Apesar do Estado 

fronteira não apresentar economia crescente na região do Nordeste, o posto apresenta 

movimentação mediana em relação a outros postos do Estado, no que trata em quantidade de 

notas fiscais que por ele transitam. 

Com área construída de 306,96 m², possui 12 fiscais em sua lotação, também em 

regime de confinamento, trabalhando 5 dias por 10 dias de folga. Apresenta transito de 

mercadorias variadas, e seu volume de importações não é significante. 

Posto Fiscal Luis Ximenes Barbosa - Parambu 

Localizado na BR 020, Km 3,  a distância de 420 km da Capital, o posto fica na 

fronteira com o Estado do Piauí, próximo a cidade de Picos. Tem movimento relativamente 

pequeno, devido a mesma situação do posto de Campos Sales. Encontrar-se em fronteira com 

Estado de economia baixa. 
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Seu quadro funcional é de 14 fiscais, também com 5 dias de trabalho em 

confinamento por 10 dias de folga. Sua área construída é de 374,30m², com classificação de 

décimo lugar em valores por ele transitados e décimo primeiro em quantidade de notas 

fiscais.Não possui significância no volume das importações estaduais. 

Posto Fiscal de Queimadas 

Localizado na região da Ibiapaba, o posto fica A 310 Km da Capital, localizada na 

BR 222, Km 340, próximo a cidade de Tianguá. Apesar de também fazer fronteira com o 

Piauí, ocupa o terceiro lugar dentre os postos do Estado, com o transito de caminhões muito 

intenso. As mercadorias que mais se destacam é a madeira, gado e medicamentos. 

Possui área construída no total de 604,15 m², sendo 125,29m²  para o atendimento, 

320,94m² de alojamento, inclusive para os policiais que fazem a segurança do  posto, e 

157,92m² de galpão onde é feita a conferência física. É um posto agradável, de temperatura 

baixa para os padrões do Estado, devido estar localizado em local serrano. 

Seu quadro funcional é composto de 36 fiscais, com plantão de 5 dias trabalhados 

por 10 dias de folga, em confinamento. O maior desafio dos funcionário é aquisição de 

conhecimento específico em madeira, que se destinam ao Ceará, originárias do Estado do 

Pará. Esse trabalho é feito juntamente com o auxílio do Ministério do Meio Ambiente. Como 

também existe a parceria com o Ministério da Agricultura no que diz respeito ao transporte de 

gado. 

Posto Fiscal de Pirapora 

Posto fiscal em localização especial, a 334 Km da Capital cearense. Nasceu de um 

convênio com o Estado do Piauí, através de Protocolo da CONFAZ – Conselho Nacional de 

Política Fazendária em que dispõe sobre ação de compartilhamento de posto fiscal de divisa 

interestadual e o intercâmbio de informações. O Estado do Piauí disponibiliza ao Ceará, 

estrutura de seu Posto Fiscal e em contrapartida o Ceará disponibiliza o Posto Fiscal de 

Queimadas. Os servidores de cada Estado utilizam as informações de forma conjunta e 

compartilhada. 
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O Posto de Pirapora passa a ser uma extensão do Posto de Queimadas, onde 

origina a lotação dos 6 fiscais que nele são lotados, sendo 2 por plantão, também em regime 

de confinamento, 5 dias de plantão por 10 dias de folga. 

A movimentação de selagem de notas não é significante, inclusive sem nenhum 

registro de importação durante o período estudado. Suas atividades em relação a valores pelo 

posto circulados representa o décimo sexto lugar dentre os outros postos, como também em 

quantidade de documentos fiscais. Seu crescimento em atividades é ascendente 

Posto Fiscal de Chaval 

O Posto Fiscal de Chaval fica a 400 Km da Capital, na Rodivia CE 202, Km 54, 

na cidade de Chaval. Fronteira com o Estado do Piauí, possui movimentação mediana, 

ocupando o décimo e décimo primeiro lugar respectivamente para quantidade de notas fiscais 

e valores que por este posto transita. Sua movimentação é de miudezas em geral, com 

destaque para pescados. Sua área construída é de 576,39 m², sendo 205,22m² para o 

atendimento, 172,38m² para alojamento e 198,79m² de galpão. Seu quadro funcional é de 18 

fiscais em regime de plantão 5 dias trabalhados por 10 de folga.  
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6 EXERCÍCIO EMPÍRICO 

 

 

6.1 BASE DE DADOS 

 

 

Atualmente o Estado do Ceará disponibiliza de 21 (vinte e uma) unidades de 

postos de fiscalização, sendo 17 (dezessete) unidades na fronteira do Estado e 4 (quatro) 

unidades intermediárias na região metropolitana, em que suas atividades consistem em análise 

documental e física de mercadorias, incluindo as provenientes do exterior. 

As atividades dos postos são as mesmas, quando se trata de produtos importados, 

apesar dos postos do interior do Estado normalmente já se depararem com a parte documental 

da importação completa, devido o desembaraço já ter sido concluído em outra unidade da 

federação. 

Os Postos Fiscais de Fronteira do Ceará estão localizados nas regiões 

Metropolitana, Cariri, Central e Norte. Todas essas unidades possuem um número de 

servidores públicos estaduais, lotados pela SEFAZ que estão aptos a atender os contribuintes 

importadores, com informações, cálculos do ICMS, principalmente quando se trata de produto 

sujeito a substituição tributária, e até o preenchimento nas notas fiscais de entrada. 

Essas unidades funcionam 24 horas, para que a qualquer tempo possa atender a 

demanda de seus serviços, estando seus servidores trabalhando em forma de plantão. Ao 

apresentar o documento na SEFAZ o importador também pode se deter com a comprovação 

física da mercadoria, onde o servidor só poderá executar qualquer atividade com a 

comprovação do desembaraço, que torna a mercadoria nacionalizada. 

É necessária uma total disponibilidade do servidor ao analisar uma Declaração de 

Importação – DI, por conter detalhamento muito específico, inclusive do tipo de produto 

importado que possa atingir um tratamento sujeito a agregação específica, que só possa ser 

identificado após leitura minuciosa da mesma. Vale salientar também que não existe 
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quantidade de adições mínimas, e que na mesma DI possa conter produtos sujeitos a 

substituição tributária, como também produtos sujeitos a isenções ou redução de base de 

cálculo. 

Vale citar que no “Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do 

Ceará” – PROFISCO/CE, pela Secretaria da Fazenda do Estado, onde serão aplicados 50 

milhões de dólares, sendo 41 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e em contrapartida do Governo do Estado o valor de 9 milhões de 

dólares,  tem seu inicio no projeto “Automação da Fiscalização no Trânsito”, com ações 

iniciadas no planejamento estratégico SEFAZ 2007-2010, onde os postos fiscais serão o foco, 

com extrema ousadia. 

Todavia, os dados utilizados para avaliar o efeito do contingente do posto fiscal, da 

distancia do posto para Fortaleza sobre os valores de produtos importados, foram obtidos 

junto a SEFAZ-CE. Esta análise contempla 17 postos fiscais durante o período de 2003 a 

2008, distribuídos no Estado.   

 

 

6.2 METODOLOGIA ECONOMETRIA 

 

 

De acordo com a disponibilidade dos dados, a metodologia para mensurar as 

elasticidades será a de dados em painel, uma vez que, se dispõe de 17 grupos de informações 

(cross-section) e de seis períodos de pontos no tempo (série temporal), 2003 a 2008. Neste 

sentido, o modelo a ser estimado tem a especificação, 

(1) ititititiit uLnRazãooLocalizaçãLnLotaçãocLnImport +++⋅+= βγφ  

Onde LnImport  representa os valores das importações do Estado, o qual é uma boa proxy 

para a arrecadação de ICMS por produtos importados; LnLotação representa o contingente de 

fiscais por posto fiscal, localização é uma variável dummy que assume valor 1 se o posto 
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estiver localizado nos portos do Peçem ou no Cais do Porto e no Aeroporto Pinto Martins, isto 

é caso esteja localizado na região metropolitana do Estado, e assume valor 0 caso contrário; 

LnRazão é o logaritmo natural da razão entre o volume de notas fiscais e a quantidade de 

fiscais por posto fiscal; itu  é um termo de erro aleatório, φ  é a elasticidade lotação dos postos 

fiscal em relação a importação; β se refere a elasticidade do volume de notas fiscais por 

funcionário; enquanto os subscritos i e t representam respectivamente o posto fiscal e o ano 

(tempo).  

Para estimar a equação (1) são possíveis duas abordagens. A primeira, denominada 

efeito aleatório, é a que supõe que βγφ e,,  não sejam correlacionados com os demais 

regressores e, ainda, pode simplesmente ser considerado como um termo de erro habitual, 

sendo levado em conta apenas no cálculo da matriz de variâncias e covariâncias. A segunda 

chamada efeito fixo, não faz esta hipótese e de alguma forma precisa tratar βγφ e,,  ao 

invés de agregá-lo ao erro aleatório, pois a correlação entre o termo de erro e qualquer 

variável explicativa torna as estimativas padrão inconsistentes.  

Nestes termos, a escolha de qual abordagem utilizar será definida pelo teste de 

Hausman (1978), o qual tem como hipótese nula a não existência de correlação entre o termo 

do erro (componente idiossincrático) e as variáveis explicativas; ou seja, valida a abordagem 

de efeitos aleatórios. Portanto, é um teste de especificação entre efeito aleatório e efeito fixo.  

Em consonância com a exposição acima, a próxima seção irá apresentar os modelos 

estimados bem como o resultado dos testes de especificação e os comentários dos resultados. 

 

 

6.3 ANÁLISE EMPÍRICA 

 

 

Esta seção se reserva a análise e discussão dos resultados do exercício empírico 

proposto por esta pesquisa. Primeiramente, vale destacar que a equação (1) foi estimada por 

Efeitos Aleatórios, uma vez que o Teste de Hausman não apresentou argumentos para rejeitar 
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a hipótese nula (efeitos aleatórios) e que os coeficientes estimados são estatisticamente 

significantes ao nível de 5% de significância.  

Note que, a elasticidade lotação do posto fiscal sobre arrecadação de bens importados 

é positiva e elástica. Desta maneira, um aumento em 1% do efetivo de fiscais nos postos da 

SEFAZ-CE aumenta a quantidade de bens importados em 3.32%. Desta forma, o aumento do 

número de funcionários do fisco estadual nos postos fiscais do Estado tende a aumentar as 

importações do Estado. 

Em relação à localização, o efeito é maior para os postos fiscais localizados na região 

metropolitana, uma vez que esta variável assume valor 1 no caso dos postos do Aeroporto, 

Peçem e Cais do Porto. Diante desse resultado, pode-se dizer que o valor do coeficiente 

estimado corrobora com o esperado, e isto fortalece a idéia de que a maior porta de entrada de 

mercadorias importadas pelo estado são os portos e o aeroporto.  

Ao observar a razão entre o volume de notas fiscais e a quantidade de funcionários 

por posto fiscal, que representa uma medida de produtividade do posto. Nota-se que, a 

elasticidade é positiva e maior do que um; ou seja, ela é bastante sensível a variações na 

produtividade. Deste modo, pode-se inferir que um aumento de 1% na razão entre o volume 

de notas fiscais por funcionários tende a aumentar em 1.3323% a arrecadação de ICMS 

importação. 

Tabela 1: Modelo Estimado 
Variável dependente: LnImportações 
Variáveis explicativas Coeficiente Erro-padrão Estatística – z P-valor 
LnLotação 2.4793 0.8423 2.94 0.003 
Localização 4.1013 1.6181 2.53 0.011 
Lnrazão 1.3323 0.3575 3.73 0.000 
Intercepto 6.3520 3.1032 2.05 0.041 
N 36 Teste de Hausman 

p-valor 
1.65 

(0.4373) 
 

Postos 6 Wald chi2(2) 
p-valor 

46.62 
(0.0000) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa abordou a importância dos Postos Fiscais nas Fronteiras do Estado do 

Ceará, referente às suas importações e conseqüentemente a arrecadação do ICMS, no período 

de 2003 a 2008, na perspectiva de se posicionar frente à capacidade do Estado de controlar e 

adequar sua condição de arrecadador nas mercadorias importadas. 

Diante do quadro das obrigações enfrentadas pelo contribuinte do ICMS que atua no 

Comércio Exterior, especificamente na área de importação dentro do território estadual, está a 

figura do servidor público, lotado nas unidades fiscais, onde é o responsável pela informação, 

fiscalização e registro no sistema de dados interno da Secretaria da Fazenda e de tudo que 

circula e gera desenvolvimento econômico para o Estado. 

Diante disso, para a realização deste ensaio pode-se dizer que os procedimentos 

técnicos utilizados na elaboração do trabalho são de observações colhidas no dia-a-dia, 

passando pela documentação temática, de informações obtidas no sistema de dados das 

unidades observadas e pesquisa bibliográfica, que fornecerá o instrumental necessário para a 

exposição lógica e reflexiva acerca do assunto. 

O modelo empírico utilizado consiste em três variáveis explicativas – Lotação, 

Localização e Produtividade (razão entre o número de notas de fiscais sobre a o número de 

funcionários do posto) – para explicar a arrecadação de ICMS por importação. A metodologia 

empregada consiste na análise de dados em painel, uma vez que dispomos de 6 postos fiscais 

com observações ao longo dos anos de 2003 a 2008. Sendo assim, utilizamos o teste de 

Hausman para averiguar qual a melhor especificação do modelo, e este indicou a 

especificação por efeitos aleatórios. 

Os resultados apontam a lotação e a produtividade do posto são sensíveis em relação a 

arrecadação de ICMS, haja vista que os coeficientes estimados representam as elasticidades e 

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

metropolitana, mais especificamente nos portos do Peçem e do Cais e no aeroporto de 

Fortaleza. 
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Diante desses resultados é notório o efeito do funcionário, sendo assim, como 

recomendação para aumentar a arrecadação de ICMS via importação do estado, sugere-se a 

contratação de mais funcionários, com mais qualificação para aumentar ainda mais sua 

produtividade. 
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ANEXO 

 
Mapa 1: Mapa dos 17 postos de fronteiras do Ceará 
Fonte: SEFAZ-CE. 
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