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01. O que é ECF? 
 

RICMS-RN 

“Art. 830-A. Para efeitos deste Capítulo, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) é o 

equipamento de automação comercial com capacidade para emitir documentos fiscais e 

realizar controles de natureza fiscal, referentes a operações de circulação de mercadorias ou a 

prestações de serviços (Conv. ICMS 85/01). (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009)”  

 

02. Quais são os tipos de ECF? 

RICMS-RN 
 

“ART. 830-A... 
 
§ 1º O ECF compreende três tipos de equipamento: 
I - Emissor de Cupom Fiscal – Máquina Registradora (ECF-MR): ECF com funcionamento 
independente de programa aplicativo externo, de uso específico, dotado de teclado e 
mostrador próprios; 
II - Emissor de Cupom Fiscal – Impressora Fiscal (ECF-IF): ECF implementado na forma de 
impressora com finalidade específica, que recebe comandos de computador externo; 
III - Emissor de Cupom Fiscal – Terminal Ponto de Venda (ECF-PDV): ECF que reúne em um 
sistema único o equivalente a um ECF-IF e o computador que lhe envia comandos.” 
 
 

03. Quem está obrigado ao uso do ECF? 
 

RICMS – RN 

 
“SUBSEÇÃO I 

Da Obrigatoriedade de Uso 
(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

 
Art. 830-B. Ficará obrigado ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, o  
estabelecimento que exerça a atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens, ou de 
prestação de serviços sujeitos ao ICMS em que o adquirente ou tomador seja pessoa física ou 
jurídica não contribuinte do ICMS (Convs. ECF 01/98 e 02/98). (NR dada pelo Decreto 21.851, 
de 24/08/2010) 
§ 1° Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao contribuinte que: 
I - independentemente da receita bruta anual, esteja classificado em uma das seguintes 
CNAE: 
a) 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente - lojas de conveniência; 
b) 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 
c) 4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - supermercados e hipermercados; 
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d) 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios; 
e) 4721-1/04 - comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 
f) qualquer estabelecimento que possua como atividade secundária a especificada no 
inciso I deste parágrafo; 
 
II - que tenha adquirido, em pelo menos um dos cinco últimos exercícios, mercadorias em 
valor igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil Reais); 
 
III - ao estabelecimento inscrito no CCE, que tenha auferido receita bruta nos últimos 12 
(doze) meses acima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais). 
 
IV – tenha efetuado vendas com cartão de crédito, em pelo menos um dos cinco 
últimos exercícios, em valor igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (AC pelo 
Decreto 21.851, de 24/08/2010)” 
 
 

04. O que é Receita Bruta para efeito da obrigatoriedade de uso do 

ECF? 
 

RICMS-RN 
 
“ART. 830-B... 
 
§ 9° Considera-se receita bruta para os efeitos deste artigo, o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido 
nas operações em conta alheia, não incluído o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, 
as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos (Conv. ECF 01/98).” 
 

 

05. Em que situações não se aplica a obrigatoriedade de uso do ECF? 
 

RICMS – RN 
 

“SUBSEÇÃO I 
Da Obrigatoriedade de Uso 

(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 
 

Art. 830-B....... 
 
§ 7° O disposto no caput deste artigo não se aplica: 
I - às operações: 
a) com veículos sujeitos a licenciamento por órgão oficial; 
b) realizadas fora do estabelecimento, inclusive as vendas em veículos e as realizadas em 
feiras e exposições; 
c) realizadas por concessionárias ou permissionárias de serviço público relacionadas com 
o fornecimento de energia, fornecimento de gás canalizado e distribuição de água (Conv. ECF 
06/99); 
 
II - às prestações de serviços de transporte de carga e valores e de comunicações (Conv. 
ECF 01/00); 
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III - aos contribuintes que apresentem receita bruta anual inferior a R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), exceto as atividades prevista no inciso I do § 1° deste artigo. 
§ 8° A utilização de ECF deverá ocorrer imediatamente, em razão do início de atividade, 
para o estabelecimento com expectativa de receita bruta anual acima de R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil Reais) (Conv. ECF 07/99). 
§ 9° Considera-se receita bruta para os efeitos deste artigo, o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido 
nas operações em conta alheia, não incluído o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, 
as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos (Conv. ECF 01/98).” 

 

 

06. Como obter autorização para uso fiscal do ECF? 

RICMS - RN 

“Art. 830-D. O uso de ECF é autorizado pela URT do domicílio fiscal do contribuinte ou SUFAC, 

quando o contribuinte for domiciliado em municípios pertencentes à 1ª URT, que deverá ser 

acompanhado do pedido de intervenção de autorização. (NR dada pelo Decreto 21.851, de 

24/08/2010) 

§ 1° O pedido de intervenção de autorização deverá ser solicitado pelo contribuinte a SET, 

através da Internet no endereço eletrônico http:\\www.set.rn.gov.br, e nele deverá constar: 

(NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

I - a empresa credenciada indicada para realizar a intervenção de autorização; 

II - a quantidade de equipamentos a serem autorizados. 

§ 2° A partir da solicitação do contribuinte, a empresa credenciada indicada terá o prazo de 05 

(cinco) dias para aceitar ou rejeitar o pedido de intervenção de autorização através do 

endereço eletrônico referido no § 1°. (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 3º Na hipótese de a credenciada aceitar o pedido de intervenção de autorização, deverá no 

prazo de 15 (quinze) dias enviar as informações referentes à intervenção para a SET, através 

do endereço eletrônico referido no § 1°. (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 4° O prazo previsto no § 3° poderá ser prorrogado mediante solicitação da empresa 

credenciada. 

§ 5º Na hipótese de, após o aceite do pedido, a credenciada ficar impossibilitada de realizar a 

intervenção de autorização, deverá proceder ao cancelamento do pedido no endereço 

http:\\www.set.rn.gov.br. 

§ 6º As informações relativas à intervenção referidas no § 3º, deverão ser assinadas pela 

interventora, com assinatura digital, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ da interventora, a fim de garantir a 

autoria do documento digital. (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 
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Art. 830-E. Na solicitação de uso de ECF, além do procedimento previsto no art. 830 -D, o 

contribuinte deverá requerer a autorização através do Pedido de Uso ou Cessação de Uso de 

Equipamento de Controle Fiscal, conforme modelo do Anexo 76 deste Regulamento, o qual 

deverá ser entregue na URT a que estiver vinculado, ou na SUFAC, quando o contribuinte for 

domiciliado em municípios pertencentes à 1ª URT, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações: (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

I - a identificação do estabelecimento requerente; 

II - a indicação do motivo do pedido; 

III - a identificação do equipamento, com os seguintes elementos: 

a) marca do ECF; 

b) tipo do ECF; 

c) modelo do ECF; 

d) versão do software básico; 

e) número de fabricação do ECF; 

f) número do caixa, conforme cadastrado na SET; (NR dada pelo Decreto 21.851, de 

24/08/2010) 

IV – (REVOGADO). (Revogado pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

V- data, identificação e assinatura do responsável. 

§ 1º A entrega do requerimento, à repartição fiscal, deverá ser precedida do envio através da 

Internet à SET, das informações pertinentes à intervenção de autorização de que trata o § 3º 

do artigo 830-D, instruído com os seguintes documentos: 

I- confirmação do recebimento do arquivo de informações de intervenção técnica em ECF, 

emitido pela SET e impressa pela interventora; 

II - cópia do pedido de cessação de uso do ECF, quando tratar-se de equipamento usado, 

procedente de outra unidade da federação. 

III- cópia da nota fiscal referente à aquisição do ECF; 

IV- cópia do contrato de arrendamento mercantil se for o caso, nele constando, 

obrigatoriamente, cláusula segundo a qual o ECF só poderá ser retirado do estabelecimento 

após anuência do Fisco; 

V- folha demonstrativa acompanhada de: 

a) cupons fiscais com valores mínimos; 

b) cupom de redução "Z", efetuada após a emissão de cupons fiscais com valores mínimos; 
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c) cupom de leitura "X", emitida imediatamente após o cupom de redução "Z", visualizando o 

totalizador geral irredutível; 

d) cupom de leitura da memória fiscal, emitida após as leituras anteriores; 

VI - (REVOGADO). (Revogado pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 2º A partir da formalização do pedido na repartição fiscal, o fisco tem o prazo de 10 (dez) 

dias para se manifestar a respeito da solicitação do contribuinte, podendo neste prazo, 

aprovar ou rejeitar a mesma. 

§ 3º Na hipótese de haver pendências passíveis de serem sanadas, o pedido de intervenção de 

autorização será devolvido para a credenciada, com instruções para que sejam providenciadas 

as correções pertinentes ou apresente os documentos necessários para complementar o 

processo. (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 4º Caso seja solicitado pelo fisco, conforme previsto no § 3° deste artigo, a credenciada 

deverá, no prazo de 05 (cinco) dias: (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

I - apresentar novos documentos referentes ao pedido de uso, ou novas informações 

referentes à intervenção de autorização; 

II - reenviar para a SET, através do endereço eletrônico http:\\www.set.rn.gov.br, sob pena de 

o pedido de uso ser rejeitado. 

§ 5º O ECF somente deverá ser utilizado após o deferimento do pedido de uso e fixação pelo 

técnico credenciado: (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

I - do termo de ocorrência emitido pelo sistema da SET no RUDFTO; 

II - (REVOGADO). (Revogado pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

§ 6º O termo de ocorrência mencionado no § 5° será disponibilizado pela SET no endereço 

eletrônico http:\\www.set.rn.gov.br devendo ser impresso pelo credenciado e fixado no livro 

RUDFTO do contribuinte usuário do ECF, vedada a utilização de impresso próprio do 

credenciado. (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 7° Além dos documentos previstos no § 1° deste artigo o pedido de uso de ECF-IF ou ECF-

PDV deverá observar o seguinte: (AC pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

I - na hipótese do pedido de uso ser efetuado até 31/07/2011: (NR dada pelo Decreto 22.004, 

de 05/11/2010)  

a) se o aplicativo a ser utilizado para enviar comandos ao ECF a ser autorizado não for um PAF-

ECF conforme definido no art. 830-AAX, anexar a declaração conjunta do desenvolvedor do 

aplicativo e do contribuinte usuário, conforme modelos contidos nos Anexos 158 ou 159 deste 

Regulamento; 
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b) se o aplicativo a ser utilizado para enviar comandos ao ECF a ser autorizado for umPAF-ECF 

conforme definido no art. 830-AAX anexar: 

1. Pedido de Autorização de Uso de PAF-ECF conforme modelo contido no Anexo 172 deste 

Regulamento; 

2. cópia autenticada da nota fiscal de aquisição do PAF-ECF a ser utilizado junto com o ECF-IF 

ou ECF-PDV; 

II - na hipótese de o pedido de uso ser efetuado a partir de 01/08/2011: (NR dada pelo  

Decreto 22.004, de 05/11/2010) 

a) Pedido de Autorização de Uso de PAF-ECF conforme modelo contido no Anexo 172 deste 

Regulamento; 

b) cópia autenticada da nota fiscal de aquisição do PAF-ECF a ser utilizado junto com o ECF-IF 

ou ECF-PDV; 

§ 8° Na hipótese de a nota fiscal referida no item 2 da alínea “b” do inciso I e alínea “b” do 

inciso II do § 7°, não ter sido emitida pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF constante no 

Pedido de Autorização de Uso de PAF-ECF, anexar declaração da empresa desenvolvedora 

certificando que o PAF-ECF adquirido pelo contribuinte é de sua autoria, conforme modelo 

contido no Anexo 171 deste Regulamento. (AC pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 9° O disposto no inciso II do § 7° deste artigo, não se aplica aos contribuintes que já sejam 

usuárias de ECF, bem como as suas filiais existentes ou as novas filiais que vierem a ser 

constituídas. (AC pelo Decreto 22.004, de 05/11/2010)” 

 

07. O que é intervenção técnica? 

RICMS - RN 

“CAPÍTULO XXIV-A 

Do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF 

(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

SEÇÃO I 

Das Definições (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

Art. 830-A.... 

XXI - intervenção técnica: qualquer ato de reparo, manutenção, limpeza, programação 

fiscal, verificação e outros da espécie, realizado pela credenciada ou pela SET, em ECF, que 
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implique em remoção de lacre instalado ou colocação de lacres podendo ser de: (NR dada pelo 

Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

a) autorização de uso: efetuada em ECF objeto de pedido de uso; 

b) manutenção: efetuada em ECF autorizado pela SET, e que necessita de reparo, 

manutenção, limpeza, programação fiscal, verificação e outros da espécie; 

c) cessação de uso: efetuada em ECF objeto de pedido de cessação de uso; (NR dada pelo 

Decreto 21.863, de 31/08/2010)” 

 

08. Como cessar o uso de um ECF? 

RICMS - RN 

“SUBSEÇÃO IV 

Do Pedido de Cessação de Uso de ECF 

(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

Art. 830-G. O pedido da cessação de uso do ECF deverá ser solicitado pelo contribuinte usuário 

através do endereço eletrônico http:\\www.set.rn.gov.br. o qual deverá ser acompanhado do 

pedido de intervenção de cessação que indicará: (NR dada pelo Decreto 21.851, de  

24/08/2010) 

I - a empresa credenciada que irá realizar a intervenção de cessação; (AC pelo Decreto 21.851, 

de 24/08/2010) 

II - a quantidade de equipamentos a serem cessados. (AC pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 1º 1º A partir da solicitação do contribuinte, a empresa credenciada indicada terá o prazo de 

05 (cinco) dias para aceitar ou rejeitar o pedido de intervenção de cessação através do 

endereço eletrônico referido no caput deste artigo. (NR dada pelo Decreto 21.851, de 

24/08/2010) 

§ 2º Após o aceite do pedido de intervenção por parte da credenciada, a mesma terá o prazo 

de 15 (quinze) dias, prorrogáveis mediante solicitação, para enviar as informações referentes à 

intervenção de cessação, através do endereço eletrônico referido no caput deste artigo. (NR 

dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 3º Caso, após o aceite do pedido, a credenciada fique impossibilitada de realizar a 

intervenção de cessação, deverá proceder ao cancelamento do pedido através do endereço 

eletrônico referido no caput deste artigo. 
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§ 4º As informações referentes à intervenção de cessação, referidas no § 2º, deverão ser 

assinadas pela interventora, com assinatura digital, certificada por entidade credenciada pela 

Infraestrutura  de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ da interventora, a 

fim de garantir a autoria do documento digital. (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

Art. 830-H. A cessação de uso do ECF a que se refere o art. 830-G deverá ser requerida 

utilizando o Anexo 76 deste Regulamento, denominado Pedido de Uso ou Cessação de Uso de 

Equipamento de Controle Fiscal, o qual deverá ser formalizado na repartição fiscal a que 

estiver vinculado o contribuinte, ou na SUFAC, acompanhado dos seguintes elementos: (NR 

dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

I- confirmação do recebimento do arquivo de informações de intervenção técnica em ECF 

referente à cessação de uso, emitido pela SET e impressa pela interventora; 

II - cupom de leitura “X” e cupom de leitura completa da memória fiscal, emitidos 

imediatamente após a redução “Z” do último dia de funcionamento do equipamento; 

III - para o ECF que não atenda a legislação prevista no Conv. ICMS 85/2001, leitura da 

memória fiscal em meio eletrônico, conforme layout previsto no software básico do 

equipamento, espelho dos documentos; 

IV - para o ECF que atenda à legislação prevista no Conv. ICMS 85/2001, Leitura Binária da MF 

e MFD em meio eletrônico, conforme layout previsto no ATO COTEPE 17/2004; 

V - ECF lacrado, devendo o(s) lacre(s) ser(em) retirado(s) pela fiscalização. 

§ 1º O usuário indicará no campo Observações do requerimento, o motivo determinante da 

cessação, devendo a fiscalização imprimir o Termo de Ocorrência emitido pelo sistema da SET, 

fixando-o no livro RUDFTO, modelo 6. 

§ 2º No caso de cessação de uso por motivo de baixa cadastral da empresa, o contribuinte 

deverá apresentar cópia do protocolo do pedido de baixa da inscrição estadual, além dos 

documentos exigidos neste artigo. (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

Art. 830-I. Na salvaguarda de seus interesses, o fisco pode impor restrições ou determinar, 

mediante processo, a cessação de uso ex officio de ECF que esteja sendo utilizado em 

desacordo com a legislação. (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será determinada, pela autoridade competente, 

fiscalização referente à cessação ex officio do ECF, devendo previamente ser adotados os 

seguintes procedimentos quando possível: 

I - emissão de leitura “X” e leitura da memória fiscal, emitidos imediatamente após a redução 

“Z” do último dia de funcionamento do equipamento; 

II - para o ECF que não atenda a legislação prevista no Conv. ICMS 85/2001, emissão de leitura 

da MF em meio eletrônico, conforme layout previsto no software básico do equipamento; 
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III - para o ECF que atenda a legislação prevista no Conv. ICMS 85/2001, emissão de leitura da 

MF e leitura da MFD em meio eletrônico, conforme layout previsto no ATO COTEPE 17/2004, 

como também leituras da MF e MFD em meio eletrônico, conforme layout previsto no 

software básico do equipamento; 

§ 2º A intervenção de cessação ex officio deverá ser cadastrada pela SUFAC, que deverá emitir 

e anexar ao processo cópia impressa do recibo de envio de informações de intervenção técnica 

em ECF. 

§ 3º Concluída a cessação de uso ex officio do ECF o auditor deverá imprimir o Termo de 

Ocorrência emitido pelo sistema da SET, fixando-o, quando possível, no livro RUDFTO, modelo 

6. (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009)” 

 

09. O que devo fazer quando não puder usar o ECF? 

Sempre que ocorrer alguma anormalidade no funcionamento de ECF que impossibilite o seu 

uso, o usuário deverá adotar os seguintes procedimentos: providenciar os reparos necessários 

para o restabelecimento do uso do equipamento, junto à empresa interventora credenciada 

ou à empresa desenvolvedora do programa aplicativo, conforme o caso. Observando o 

disposto na base legal abaixo citada, no que concerne a emissão dos documentos fiscais: 

RICMS – RN 

 

“SUBSEÇÃO I 

Da Obrigatoriedade de Uso 

(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

 

Art. 830-B....... 
 
§ 5º Somente será permitida a emissão de documento fiscal por qualquer outro meio, 

inclusive o manual, por razões de força maior ou caso fortuito, tais como falta de energia 

elétrica, quebra ou furto do equipamento, e nas condições previstas no Conv. SINIEF S/Nº de 

15 de dezembro de 1970, devendo o usuário anotar no livro RUDFTO, modelo 6 (Conv. ECF 

01/98): 

I - o motivo e a data da ocorrência; e 

II - o número inicial e final dos documentos emitidos.” 
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10. Contribuinte obrigado ao uso do ECF pode utilizar o POS (point of 

sale)? 

Não, as vendas realizadas com utilização de cartão de crédito ou débito somente poderão ser 

realizadas meio do ECF, utilizando-se a solução TEF.  

O TEF ( Transferência Eletrônica de Fundos ) são operações onde os pagamentos são efetuados 

utilizando cartões magnéticos (débito ou crédito) e os dados são transferidos eletronicamente 

usando aparelhos especiais e canais de comunicação, ocorrendo a aprovação do cartão, “on-

line”.  

A partir da integração TEF ao ECF, o comprovante de pagamento efetuado com cartão de 

crédito ou débito deve ser emitido pelo ECF, devendo o comprovante estar vinculado ao 

documento (conter o número deste) emitido como comprovação da operação. 

 A única exceção se refere aos contribuintes que preencham os requisitos e efetuem os 

procedimentos dispostos no RICMS, art. 830-B, do parágrafo 16º ao 22º, que possibilitam o  

uso do POS mediante credenciamento. 

Observe o disposto na seguinte base legal: 

RICMS – RN 

 

“SUBSEÇÃO I 

Da Obrigatoriedade de Uso 

(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

 
Art. 830-B....... 
§ 15. A partir do uso de ECF pelas empresas a que se refere este artigo, a emissão do 

comprovante de pagamento de operação ou prestação efetuada com cartão de crédito ou 

débito automático em conta corrente somente poderá ser feita por meio de ECF, devendo o 

comprovante estar vinculado ao documento fiscal emitido na operação ou prestação 

respectiva, ressalvado o disposto no § 16 deste artigo (Convs. ECF 01/98 e 02/09). (NR dada 

pelo Decreto 22.738, de 30/05/2011) ..... 

SUBSEÇÃO II 

Da vedação de utilização de POS 

(NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

Art. 830-AAO. (REVOGADO). (Revogado pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

Art. 830-AAP. A impressão de Comprovante de Crédito ou Débito referente ao 

pagamento efetuado por meio de cartão de crédito ou de débito, realizado por meio 

detransferência eletrônica de dados, deverá ocorrer obrigatoriamente no ECF, vedada a 

utilização, no estabelecimento do contribuinte, de equipamento do tipo Point Of Sale (POS), 



Perguntas Frequentes sobre o ECF 

 

Atualizado em  Página 13 
15/04/2015      
Elaborado pela Equipe de Auditores da SUFAC 

ou qualquer outro, que possua recursos que possibilitem ao contribuinte usuário a não 

emissão do comprovante (Conv. ICMS 09/09). (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 1º É vedada, também, a utilização de equipamento para transmissão eletrônica de dados: 

(NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

I - que possua circuito eletrônico para controle de mecanismo impressor;II - capaz de capturar 

assinaturas digitalizadas que possibilite o armazenamento e a transmissão de cupons de venda 

ou comprovantes de pagamento, em formato digital, por meio de redes de comunicação de 

dados sem a correspondente emissão, pelo ECF, dos comprovantes referidos no caput deste 

artigo. 

§ 2º A operação de pagamento efetuado por meio de cartão de crédito ou de débito não 

deverá ser concretizada sem que a impressão do comprovante tenha sido realizada no ECF 

(Conv. ICMS 09/09). (NR dada pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

§ 3° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos contribuintes detentores do 

credenciamento previsto no § 16 do art. 830-B, deste Regulamento. (AC pelo Decreto 22.738, 

de 30/05/2011)” 

- EXCEÇÃO NO QUE CONCERNE AO USO DO POS- (Comentário nosso) 

...§ 16. Mediante credenciamento requerido à Subcoordenadoria de Fiscalização de 

Estabelecimentos Usuários de Equipamentos de Automação Comercial (SUFAC), através da 

Unidade Virtual de Tributação – UVT, no sítio da Secretaria de Estado da Tributação, o 

contribuinte poderá ser autorizado a emitir e imprimir comprovante de pagamento efetuado 

com cartão de crédito ou de débito automático em conta corrente através de equipamento 

POS  (Point of Sale) ou qualquer outro equipamento não integrado ao ECF, desde que atenda 

as seguintes condições (Conv. ECF 02/09): (AC pelo Decreto 22.738, de 30/05/2011) 

I – apresente como principal, a atividade de restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis ou 

motéis, com CNAEs 5611-2/01, 5611-2/02, 5611-2/03 e 5510-8.  

II – seja usuário exclusivamente de ECF que atenda os requisitos de Memória de Fitadetalhe- 

MFD e PAF-ECF devidamente registrado na SET; 

III – seja usuário de TEF; 

IV- não tenha apresentado divergência, cuja justificativa não tenha sido aceita pela SET, ou 

cujo débito não tenha sido regularizado, referente às informações prestadas pelas 

administradoras de cartões e às informações enviadas pelo contribuinte nos últimos 05 (cinco) 

anos; 

V - seja optante do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); 

VI – o POS a ser utilizado somente seja do tipo sem fio (GPRS) ou WI-FI.  
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§ 17. O atendimento às condições estabelecidas nos incisos I a VI do § 16 deste artigo será 

verificado pela Subcoordenadoria de Fiscalização de Estabelecimentos Usuários de 

Equipamentos de Automação Comercial (SUFAC). (AC pelo Decreto 22.738, de 30/05/2011) 

§ 18. O contribuinte detentor do credenciamento previsto no § 16 deste artigo deverá: (AC 

pelo Decreto 22.738, de 30/05/2011)  

I – emitir cupom fiscal das operações realizadas, discriminando como meio de pagamento 

“cartão de crédito” e indicando a bandeira do cartão utilizado, quando for o caso; 

II - imprimir no comprovante de pagamento emitido pelo equipamento POS (Point of Sale) ou 

qualquer outro equipamento não integrado ao ECF, o número de inscrição no CNPJ do  

estabelecimento usuário (Conv. ECF 02/09); 

III - arquivar em ordem cronológica, por data de movimento e pelo período decadencial, todos 

os comprovantes de pagamento impressos pelo POS e apresentá-los ao fisco quando 

solicitado. 

§ 19. Perderá automaticamente o credenciamento o contribuinte que: (AC pelo Decreto 

22.738, de 30/05/2011) 

I - utilizar POS distinto daquele que foi contratado para o CNPJ do contribuinte;  

II - efetuar venda sem a emissão e entrega ao consumidor do respectivo documento fiscal; 

III- deixar de cumprir as exigências previstas nos §§ 16 ou 18 deste artigo. 

IV - apresentar divergência, cuja justificativa não tenha sido aceita pela SET, referente às 

informações prestadas pelas administradoras de cartões e às informações enviadas pelo 

contribuinte a partir da data de concessão do seu credenciamento. 

§ 20. Uma vez excluído do credenciamento previsto no §16, o contribuinte só poderá ter 

analisado novo pedido de credenciamento decorridos 06 (seis) meses da data de sua exclusão. 

(AC pelo Decreto 22.738, de 30/05/2011) 

§ 21. Sendo excluído do credenciamento previsto no §16 deste artigo, o contribuinte perderá, 

automaticamente, por 06 (seis meses), o benefício previsto no art. 112, XV, deste 

Regulamento. (AC pelo Decreto 22.738, de 30/05/2011) 

§ 22. A excepcionalidade prevista no § 16 ficará cancelada no momento que o mercado de 

automação comercial disponibilizar equipamento sem fio que possa viabilizar a transação TEF 

impressa no ECF. (AC pelo Decreto 22.738, de 30/05/2011)“ 

 

11.Como os contribuintes que atenderem a todos os requisitos para a 

utilização do POS sem fio, citada na questão anterior (resposta 11), 

poderão solicitar este regime especial ? 
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Deverão proceder da seguinte forma: 

1- Acessar diretamente a área restrita da UVT -  www.set.rn.gov.br/uvt   - utilizando  

login e senha; 

2- Escolher a opção “PEDIDO DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO”; 

3- Marcar a opção “UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POS”; 

4- Enviar pedido. 

5- Após o envio do pedido, o contribuinte receberá um e-mail, informando-o que o 

pedido foi enviado como sucesso. 

6- Aguardar a análise e a homologação do credenciamento pela SUFAC, os quais também 

serão comunicados por e-mail. 

7- Somente após a concessão do Credenciamento o contribuinte poderá utilizar o POS 

sem fio em seu estabelecimento, devendo sempre observar o disposto no RICMS do 

art. 830-B, parágrafo 16º ao 22º. 

 

 

12. Posso emitir Nota Fiscal adicionalmente ao Cupom Fiscal? 

Sim. A legislação, RICMS –RN – art. 830-C, estabelece os casos em que se deve emitir o Cupom 

Fiscal pelo ECF e os casos em que se deve emitir Nota Fiscal, não se admitindo a substituição 

de um documento por outro. Pode-se, no entanto, quando o consumidor solicitar, emitir 

adicionalmente e ao Cupom Fiscal, a Nota Fiscal modelo 1, 1-A ou 55 a ele correspondente, 

hipótese em que deve ser observado o seguinte: na Nota Fiscal emitida deverá ser indicado o 

Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 5929. no campo "Informações 

Complementares" da Nota Fiscal deverão constar o número do Contador de Ordem de 

Operação (COO) relativo ao Cupom Fiscal emitido e a identificação da marca, modelo e 

número de fabricação do ECF que o emitiu.   

Vale ressaltar, que  neste caso, como o imposto já foi destacado no cupom fiscal, não deverá 

se destacar o imposto na referida nota fiscal. 

“Art. 830-C. As prerrogativas para uso de ECF previstas neste Capítulo não eximem o 

usuário, quando solicitado pelo adquirente da mercadoria, de emitir nota fiscal modelo 1, 1A 

ou  NF-e, conforme o caso, assim como não vedam a sua emissão, em função da natureza da 

operação. (NR dada pelo Decreto 23.247, de 08/02/2013) 

§ 1º A nota fiscal referida no caput deste artigo, emitida para acobertar venda também 

registrada no ECF, deverá: (Parágrafo único transformado em § 1º pelo Decreto 23.247, de 

08/02/2013) 

I - conter nas correspondentes vias, os números do contador de ordem de operação do cupom 

fiscal e do ECF, atribuído pelo estabelecimento; e 

II - ser escriturada nas colunas ‘Valor Contábil’ e ‘Outras’, do livro Registro de Saídas, pelo 

Código Fiscal de Operação e Prestação – CFOP 5.929.  

http://www.set.rn.gov.br/uvt
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§ 2º O cupom fiscal emitido deverá ser anexado à via fixa da nota fiscal modelo 1 ou 1A ou ao 

DANFE da NF-e emitidas conforme § 1º deste artigo. (AC pelo Decreto 23.247, de 08/02/2013)  

§ 3º Fica vedada a emissão de nota fiscal modelo 2 para acobertar venda registrada no ECF. 

(AC pelo Decreto 23.247, de 08/02/2013)” 

 

13. Devo emitir Cupom Fiscal quando realizar operações ou prestações 

com empresa contribuinte do ICMS ou Órgão Público? 

Não. Neste caso o documento deve ser sempre a Nota Fiscal modelo 1, , 1-A, ou 55 (NFe).  

Devendo se observar, no que tange a NFe (mod. 55), o disposto no art. 425-Y do RICMS-RN, 

que discorre sobre a obrigatoriedade do seu uso. 

 

14. Como devo proceder nos casos de troca ou devolução de 

mercadorias?  

Quando ocorrer a devolução imediata da mercadoria, ou seja, logo após a emissão do Cupom 

Fiscal, este pode ser cancelado no próprio ECF, desde que ainda não tenha ocorrido a emissão 

de outro documento no ECF, conforme o disposto no art. 830-AK. Se já tiver sido emitido 

outro documento no ECF, o equipamento não permite o cancelamento. Neste caso, deve ser 

emitida a Nota Fiscal de Entrada da mercadoria  para documentar o seu retorno ao estoque, 

observando o disposto no art. 190. 

RICMS-RN 

“SUBSEÇÃO II 

Da Devolução de Mercadoria por Produtor ou Extrator ou por 

Pessoa Não Obrigada à Emissão de Notas Fiscais 

Art. 190. O estabelecimento que receber, em virtude de garantia, troca, inadimplemento do 

comprador ou desfazimento do negócio, mercadoria devolvida por produtor ou extrator ou 

por qualquer pessoa física ou jurídica não considerada contribuinte ou não obrigada à emissão 

de Nota Fiscal poderá creditar-se do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, 

desde que haja prova inequívoca da devolução. 

§ 1º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por: 

I- garantia, a obrigação assumida pelo remetente ou fabricante de substituir ou consertar a 

mercadoria se esta apresentar defeito; 

II- troca, a substituição de mercadoria por uma ou mais da mesma espécie ou de espécie 

diversa, desde que de valor não inferior ao da substituída. 
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§ 2º. Nas hipóteses deste artigo, o estabelecimento recebedor deverá: 

I- emitir Nota Fiscal, na entrada das mercadorias, mencionando o número, a série, se houver, e 

a data do documento fiscal originário, e o valor total ou o relativo à parte devolvida, sobre o 

qual será calculado o imposto a ser creditado, se for o caso; 

II- obter, na Nota Fiscal referida no inciso anterior ou em documento apartado, declaração 

assinada pela pessoa que efetuar a devolução, com indicação do motivo da devolução, fazendo 

constar a espécie e o número do seu documento de identidade; 

III- lançar a Nota Fiscal referida no inciso I no livro de Registro de Entradas, 

consignando os respectivos valores nas colunas "ICMS - Valores Fiscais" e "Operações ou 

Prestações com Crédito do Imposto", quando for o caso. 

§ 3º. A Nota Fiscal emitida na forma do parágrafo anterior servirá para acompanhar a 

mercadoria em seu transporte até o estabelecimento de origem. 

§ 4º. O estabelecimento que, por autorização do fabricante, efetuar a reposição de peças ou 

receber mercadorias defeituosas para substituição, em virtude de garantia contratual, 

observará o disposto nos arts. 318 a 322. 

§ 5º. Na devolução de mercadorias observar-se-á ainda o disposto no art. 189” 

 

15. O que é Redução Z? 

Redução Z é o documento fiscal emitido no ECF quando do encerramento das atividades 

diárias do estabelecimento. Equivale ao fechamento diário do caixa. Esse documento destina-

se à escrituração no Mapa Resumo ECF (comércio varejista) ou no Resumo de Movimento 

Diário (serviço de transporte) . 

RICMS - RN 

“SUBSEÇÃO III 

Da Redução Z 

(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

Art. 830-AF. A Redução Z, de implementação obrigatória, deverá conter (Convs. ICMS 85/01, 

15/03 e 75/04): (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

I - a denominação "REDUÇÃO Z", impressa em letras maiúsculas; 

II - a data do respectivo movimento, assim entendida a data do primeiro Cupom Fiscal, Nota 

Fiscal de Venda a Consumidor, Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal emitido após a 

última Redução Z, ou a data de emissão da Redução Z, no caso de não ter havido emissão de 
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nenhum daqueles documentos após a última Redução Z, indicada pela expressão 

“MOVIMENTO DO DIA:”....” 

 

16. O que é Mapa Resumo ECF? 

Mapa Resumo ECF é o documento fiscal auxiliar utilizado por empresas comerciais para 

escrituração do Livro Registro de Saídas. Nesse documento são lançadas as informações 

contidas na Redução Z emitida em cada ECF autorizado para uso no estabelecimento. Isso 

permite fazer um resumo das operações ou prestações registradas diariamente para o 

estabelecimento, sendo então transferidas para o Livro Registro de Saídas. 

RICMS - RN 

“Do Mapa Resumo ECF (Conv. ICMS 85/01) 

(AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

Art. 830-AAV. Com base nas Reduções Z emitidas pelo ECF, as operações ou prestações 

deverão ser registradas, diariamente, em Mapa Resumo ECF, conforme modelo constante do 

Anexo 80 deste Regulamento, que deverá conter: (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

I - a denominação "MAPA RESUMO ECF"; 

II - a data (dia, mês e ano); 

III - a numeração, em ordem sequencial, de 000.001 a 999.999, reiniciada quando 

atingido este limite; 

IV - o nome, o endereço e os números do CNPJ, IE e IM, do estabelecimento; 

V - as colunas a seguir: 

a) “Documento Fiscal”, subdividida em: 

1. “Série (ECF)”: para registro do número de ordem sequencial do equipamento; 

2. “Número (CRZ)”: para registro do número do Contador de Redução Z; 

b) "Valor Contábil": importância acumulada no totalizador parcial de venda líquida 

diária; 

c) “Valores Fiscais”, subdividida em: 

1. “Operações com Débito do Imposto”: para indicação da base de cálculo por carga tributária, 

subdividida em tantas colunas quantas forem necessárias para a indicação das cargas 

tributárias cadastradas e utilizadas no ECF; 
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2. “Operações sem Débito do Imposto”, subdividida em “Isentas”, “Não-Tributadas” e 

“Outras”, para registro, respectivamente, da soma dos totalizadores de Isentos de ICMS, Não- 

Tributadas de ICMS e Substituição Tributária de ICMS; 

d) “Observações”; 

VI - linha "Totais do Dia": soma de cada uma das colunas previstas nas alíneas “b” e “c” do 

inciso anterior; 

VII - “Responsável pelo estabelecimento”: nome, função e assinatura. 

Parágrafo único. O Mapa Resumo ECF deve ser conservado, em ordem cronológica, pelo prazo 

decadencial, juntamente com as respectivas Reduções Z, sendo que, no último mapa do 

período de apuração, juntar-se-á, também, a Leitura da Memória Fiscal referente ao mesmo 

período (Convs. ICMS 85/01 e 15/03). (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009)” 

 

17. Quando devo emitir o documento Leitura da Memória Fiscal? 

RICMS - RN 

“Art. 830-AE. A impressão da Leitura da Memória Fiscal deverá ser efetuada das seguintes 

formas (Convs. ICMS 85/01 e 15/03): (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 

I - leitura completa, assim compreendida a impressão de todos os dados previstos no art. 830-

AD, devendo ser comandada por um dos seguintes critérios: 

a) leitura por intervalo de data, assim compreendida a impressão dos dados referentes a todas 

as Reduções Z gravadas para o intervalo de datas indicado; 

b) leitura por intervalo de CRZ, assim compreendida a impressão dos dados referentes a todas 

as Reduções Z gravadas para o intervalo de números de contador indicado; 

II - leitura simplificada, indicada pela expressão “SIMPLIFICADA”, impressa em letras 

maiúsculas, compreendendo a Leitura da Memória Fiscal sem impressão dos dados indicados 

no inciso VIII do art. 830 -AD, devendo sua impressão ser comandada por um dos seguintes 

critérios: 

a) por intervalo de data, assim compreendida a impressão dos valores indicados no inciso IX do 

art. 830-AD, acumulados para o intervalo de datas indicado; 

b) por intervalo de CRZ, assim compreendida a impressão dos valores indicados no 

inciso IX do art. 830-AD, acumulados para o intervalo de números de contador indicado 

(Convs. ICMS 85/01 e 15/03). (AC pelo Decreto 21.036, de 27/02/2009) 
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Parágrafo único. A leitura da memória fiscal deve ser emitida ao final de cada período de 

apuração e mantida à disposição do Fisco pelo prazo de 5 (cinco) anos. (AC pelo Decreto 

21.851, de 24/08/2010)” 

 

18. O que devo fazer em caso de roubo, furto, perda ou extravio do 

ECF? 

Sendo o ECF um equipamento sujeito a controle fiscal, nos casos de roubo, furto, perda, 

extravio ou destruição total do equipamento, o contribuinte deve solicitar a cessação de uso 

do ECF. Contudo, neste caso, os documentos normalmente exigidos para a cessação de uso 

são diferenciados.  Observe a base legal abaixo disposta, além dos procedimentos descritos na 

resposta ao item 07, que se refere a cessação do ECF: 

Deve tomar as providências indicadas nos artigos 150, inciso XVI e 604 do RICMS/RN. 

Que resumidamente são: 

a) comunicação do fato à autoridade policial, no caso de roubo, furto ou sinistro; 

b) publicação, em periódico local de circulação diária e no órgão da imprensa oficial do 

Estado, de aviso de perda, extravio ou perecimento dos documentos fiscais, 

identificados através de suas características; 

c) comunicação imediata à repartição fiscal de seu domicílio do fato ocorrido, o inciso I 

do artigo 604 prevê um prazo de 8 (oito) dias para esta providência. 

“Art. 150. São obrigações do contribuinte: 

(...) 

XVI- comunicar imediatamente à repartição fiscal de seu domicílio o perecimento de livros 

e/ou documentos fiscais, observado o disposto nos § 1º e §2º deste artigo; (NR Dec. 16.157 de 

03/07/02) 

(...) 

§ 1º Na hipótese do inciso XVI deste artigo, tratando-se de perecimento de livros e/ou 

documentos fiscais, a comunicação deverá ser feita expressamente pelo próprio contribuinte, 

na qual descreverá detalhadamente a ocorrência, acompanhada dos seguintes documentos: 

I- comprovante de comunicação do fato à autoridade policial, no caso de roubo, furto ou 

sinistro; 
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II- comprovante de publicação, em periódico local de circulação diária e no órgão da imprensa 

oficial do Estado, de aviso do perecimento dos documentos fiscais, identificados através de 

suas características. (NR dada pelo Dec. 16.094 de 07/06/2002). 

§ 2º Caberá à repartição fiscal, após receber a comunicação prevista no inciso XVI deste artigo, 

diligenciar junto ao contribuinte para apurar a veracidade de suas informações e, cumprida a 

diligência, comprovando-se os fatos, Última atualização: 22 de agosto de 2011 determinar o 

cancelamento dos livros e/ou documentos fiscais em branco, porventura perecidos, com o fim 

de salvaguardar os interesses do erário estadual. (NR Dec. 16.094 de 07/06/2002).” 

 

19. O que é MFD? 

RICMS - RN 

“ART. 830-A... 

II - Memória de Fita-detalhe (MFD): recursos de hardware, internos ao ECF, para 

armazenamento dos dados necessários à reprodução integral de todos os documentos 

emitidos pelo equipamento, dispensada a Leitura da Memória Fiscal e que adicionalmente 

(Convs. ICMS 85/01 e 29/07): 

a) não permitam o apagamento e a modificação de dados; 

b) permitam a reprodução dos dados armazenados para arquivo em meio eletrônico; 

c) permitam a impressão de segundas vias dos documentos originalmente emitidos; 

d) imprimam, em cada Redução Z (RZ), informações codificadas que possibilitem, por 

processo eletrônico aplicado sobre as informações impressas, a recuperação dos dados 

referentes a todos os documentos emitidos após a Redução Z anterior, inclusive a Redução Z 

que contenha as informações desta alínea, exceto a data e hora final de sua impressão (Convs. 

ICMS 85/01 e 29/07); 

e) possua número de série e identificação do fabricante ou importador exibidos em sua 

parte externa (Convs. ICMS 85/01 e 29/07)” 

 

 

 

20. O que é PAF-ECF? 

Definição: 
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RICMS - RN 

“Art. 830-A... 

XXIII - Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF): é o programa aplicativo 

desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao Software Básico do ECF, sem 

capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo, para utilização pelo contribuinte usuário do ECF (Conv. 

ICMS 15/08). (NR dada pelo Decreto 21.863, de 31/08/2010)” 

Tipos de PAF-ECF: 

COMERCIALIZÁVEL: é o programa que, identificado por meio de um Código de Autenticidade,   

possa ser utilizado por mais de uma empresa. 

EXCLUSIVO – PRÓPRIO: é o programa que, identificado por meio de um Código de  

Autenticidade, seja utilizado por uma única empresa e por ela desenvolvido por meio de seus  

funcionários ou de profissional autônomo contratado para esta finalidade. 

EXCLUSIVO – TERCEIRIZADO: é o programa que, identificado por meio de um Código de  

Autenticidade, seja utilizado por uma única empresa e desenvolvido por outra empresa 

desenvolvedora contratada para esta finalidade. 

 

21. Todo contribuinte obrigado ao uso do ECF tem que utilizar o PAF-

ECF? 

Sim, conforme o disposto no art. 830-ABK do RICMS-RN. O último prazo concedido para 

implantação deste aplicativo expirou em  01/09/2012. 

RICMS - RN 

“Art. 830-ABK. A partir das datas a seguir indicadas, o contribuinte usuário de ECF-IF ou ECF-

PDV deverá utilizar apenas o PAF-ECF que esteja autorizado pela SET, para enviar comandos ao 

software básico: (NR dada pelo Decreto 22.408, de 31/10/2011) 

I - estabelecimentos com dez ou mais ECFs: 1º de fevereiro de 2012; (NR dada pelo Decreto 

22.538, de 30/12/2011) 

II - estabelecimentos com três a nove ECFs: 1º/03/2012; 

III - estabelecimentos com menos de três ECFs e com saída declarada nas Guias 
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Informativas Mensais do ICMS (GIMs) ou no caso de contribuinte do Simples Nacional, receita 

bruta, referente ao período compreendido entre 1º de setembro de 2010 a 31 de agosto de 

2011: 

a) igual ou superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil Reais): 1º/05/2012; 

b) igual ou superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil Reais) e inferior a R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil Reais): 1º/07/2012; 

c) inferior a R$ 700.000,00 (setecentos mil Reais): 1º/09/2012. 

§1º Na hipótese de ECF-IF ou ECF-PDV cujo uso foi autorizado antes de 01/08/2011, o 

contribuinte usuário deverá observar se o programa aplicativo utilizado para enviar comandos 

ao software básico se enquadra nas situações indicadas a seguir: (Parágrafo único 

transformado em § 1º pelo Decreto 22.408, de 31/10/2011) 

I – caso não atenda aos requisitos dos incisos I, II e III do art. 830-ABJ, deverá efetuar a 

substituição, obedecendo aos prazos previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo, por 

PAF-ECF, de acordo com a legislação vigente; 

II – caso atenda aos requisitos dos incisos I, II e III do art. 830-ABJ, deverá solicitar, 

obedecendo aos prazos previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo, a autorização de 

uso do PAF-ECF, de acordo com a legislação vigente. 

§2º Para fins de determinação da receita bruta referida no inciso III do caput deste artigo, 

considerar-se-á o valor constante no Extrato Fiscal do Contribuinte do Simples Nacional. (AC 

pelo Decreto 22.408, de 31/10/2011)” 

 

22. Como a Empresa Desenvolvedora deverá proceder para efetuar o 

Cadastramento do PAF-ECF? 

RICMS - RN 

“SUBSEÇÃO IV 

Do Cadastramento do PAF-ECF (Conv. ICMS 15/08) 

(AC pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

Art. 830-ABB. O cadastramento do PAF-ECF deverá ser feito mediante requerimento da 

empresa desenvolvedora, credenciada conforme art. 830-AAZ deste Regulamento, dirigido ao 

Subcoordenador da SUFAC, instruído com os seguintes documentos (Conv. ICMS 15/08): (AC 

pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 
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I - requerimento de Cadastro de Programa Aplicativo Fiscal -PAF-ECF, conforme modelo 

constante no Anexo 173 deste Regulamento; 

II - cópia reprográfica do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF, emitido por órgão técnico 

credenciado pela COTEPE/ICMS, nos termos do Convênio ICMS 15/08; 

III – cópia reprográfica da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho de registro do 

Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF na Secretaria Executiva do CONFAZ; 

IV - Termo de Compromisso, conforme modelo constante no Anexo 174 deste Regulamento, 

afiançado: 

a) pelo empresário responsável pela empresa desenvolvedora, inscrito nos termos do art. 967 

do Código Civil; 

b) pelo responsável pelo PAF-ECF, no caso de sociedade cooperativa; 

c) no caso de sociedade limitada: (NR dada pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

1. havendo três ou mais sócios, pelos dois sócios que detenham maior participação no capital 

da sociedade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas; e (NR dada pelo Decreto 22.314, de 

29/07/2011) 

2. havendo dois sócios, pelo sócio que detenha maior participação no capital da sociedade, 

seja ele pessoa física ou jurídica, ou pelos dois sócios, quando o capital social for dividido na 

mesma proporção entre ambos os sócios; e (NR dada pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

d) no caso de sociedade anônima, pelo acionista controlador, ou pelos demais acionistas 

ordinários vinculados por acordo de votos, ou pelo administrador; (NR dada pelo Decreto 

22.314, de 29/07/2011) 

V - cópia reprográfica autenticada: 

a) do documento constitutivo da empresa; 

b) da última alteração dos atos constitutivos da empresa, se houver, registrada na Junta 

Comercial do Estado, na qual comprove a participação societária; 

c) da última alteração contratual que contenha a cláusula de administração e gerência da 

sociedade, se houver; 

d) de certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil, relativa ao ato 

constitutivo da empresa e quanto aos poderes de gerência, se for o caso; 

e) da procuração e do documento de identidade do representante legal da empresa, se for o 

caso; e 

f) do comprovante de certificação por empresas administradoras de cartão de crédito e de 

débito, com atuação em todo o território nacional, quanto à possibilidade de realização de 

transações com estes meios de pagamento pelo Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF); 
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g) da identificação e CPF do responsável pela empresa e pelo programa aplicativo; 

h) de certidão simplificada da empresa, emitida pela JUCERN nos sessenta dias anteriores à 

data da protocolização da documentação na SET. (AC pelo Decreto 22.314, de 

29/07/2011) 

VI - no caso de PAF-ECF do tipo exclusivo-próprio, definido na alínea “b” do inciso III 

do art. 830-AAX deste Regulamento, desenvolvido pelos próprios funcionários da empresa 

usuária, declaração da empresa de que o programa foi por ela desenvolvido por meio de seus 

próprios funcionários e de que possui os arquivos fontes do programa e pode apresentá-los ao 

fisco quando solicitado; 

VII - no caso de PAF-ECF do tipo exclusivo-próprio, definido na alínea “b” do inciso III do art. 

830-AAX deste Regulamento, desenvolvido por profissional autônomo contratado para esta 

finalidade: 

a) declaração da empresa de que o programa foi por ela desenvolvido por meio de profissional 

autônomo contratado para esta finalidade e de que possui os arquivos fontes do programa e 

pode apresentá-los ao fisco quando solicitado; e 

b) cópia do contrato celebrado entre a empresa e o profissional autônomo contratado para 

desenvolvimento do programa; 

VIII - no caso de PAF-ECF do tipo exclusivo-terceirizado, definido na alínea “c” do inciso III do 

art. 830-AAX deste Regulamento: 

a) cópia do contrato de prestação de serviço para desenvolvimento do programa que deve 

conter cláusula de exclusividade de uso do programa e de entrega dos arquivos fontes pela 

empresa desenvolvedora contratada à empresa usuária contratante; 

b) declaração da empresa contratante de que possui os arquivos fontes do programa e pode 

apresentá-los ao fisco quando solicitado; e 

c) cópia da nota fiscal relativa à prestação do serviço de desenvolvimento do programa; 

IX - mídia óptica não regravável única, contendo etiqueta que identifique os arquivos e 

programas nela gravados, rubricada pelo responsável ou representante legal da empresa, 

contendo os seguintes documentos em arquivo eletrônico: 

a) relação dos arquivos fontes e executáveis e respectivos códigos resultantes da autenticação 

por programa que execute a função do algoritimo Message Digest-5 (MD-5); 

b) manual de operação do PAF-ECF, em português, contendo a descrição do programa com 

informações de configuração, parametrização e operação e as instruções detalhadas de suas 

funções, telas e possibilidades; 
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c) cópia-demonstração do PAF-ECF e respectivos arquivos de instalação, com possibilidade de 

ser instalada e de demonstrar o seu funcionamento, acompanhada das instruções para 

instalação e das senhas de acesso irrestrito a todas as telas, funções e comandos, com prazo 

de instalação e utilização ilimitado; 

d) cópia do principal arquivo executável do PAF-ECF. 

e) leiaute de cada tabela acessada pelo PAF-ECF, e o diagrama apresentando o relacionamento 

entre elas. 

§ 1º A partir do recebimento dos documentos previsto nos incisos do caput deste artigo, a 

SUFAC terá 30 dias para se pronunciar a respeito da solicitação de cadastramento do PAF-ECF. 

§ 2º (REVOGADO). (Revogado pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

§ 3º O Subcoordenador da SUFAC poderá indeferir o pedido de cadastramento do PAFECF, 

cujo Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF apresente item ou requisito com não 

conformidade. 

§ 4º Poderão ser solicitados outros documentos julgados necessários, inclusive folha corrida da 

Justiça Estadual, Federal e da Eleitoral, além de atestado de antecedentes da Polícia Federal e 

Estadual dos sócios que prestaram a fiança e do responsável legal pelo programa aplicativo. 

§ 5º A SUFAC suspenderá novas autorizações do PAF-ECF no caso de comprovada 

irregularidade no desenvolvimento do mesmo. 

§ 6º A suspensão prevista no § 5º, a critério do Subcordenador da SUFAC, poderá ser 

revogada, desde que a empresa desenvolvedora: 

I - comprove a regularização do programa aplicativo; e 

II - promova a regularização dos programas já comercializados, no prazo estabelecido pelo 

fisco em ato declaratório publicado no Diário Oficial do Estado. 

§ 7º O programa aplicativo poderá ser a qualquer momento analisado pelo fisco. 

§ 8º O Termo de Compromisso a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, poderá ser 

substituído por Carta de Fiança Bancária, a qual deverá cumprir no mínimo os seguintes 

requisitos: (AC pelo Decreto 22.004, de 05/11/2010) 

I - ter como FIADOR instituição financeira idônea e devidamente autorizada a funcionar no 

Brasil, nos termos da legislação própria; 

II - ter como BENEFICIÁRIA a Secretaria de Estado da Tributação do Estado do Rio Grande do 

Norte; 

III - ter como AFIANÇADA a empresa desenvolvedora de PAF-ECF; 

IV - ter valor não inferior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais); 
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V - (REVOGADO). (Revogado pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

VI - ser concedida por prazo não inferior a 2 (dois) anos; 

VII - prevê a eleição do foro a cidade de Natal, capital deste Estado, para dirimir questões entre 

a fiadora e a credora referentes à fiança bancária; 

VIII - prevê a renúncia do beneficio de ordem previsto no art. 827 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil); 

IX - conter declaração da instituição financeira de que a carta de fiança é concedida em 

conformidade com o disposto no art. 34 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos 

termos do art. 2° da Resolução n° 2.325 de 1996, do Conselho Monetário Nacional; 

X - conter declaração de renuncia aos termos do art. 835, da Lei n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil); 

XI - conter renúncia, por parte da instituição financeira fiadora, do estipulado no inciso I do art. 

838 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

§ 9º Findo o prazo mencionado no inciso VI do § 8º, o responsável legal pela empresa 

desenvolvedora do PAF-ECF deverá protocolar na SET-RN, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contados do vencimento da Carta de Fiança Bancária, a revalidação da referida carta ou nova 

carta nos termos do § 8º. (AC pelo Decreto 22.004, de 05/11/2010) 

§ 10. Não poderá ser cadastrado PAF-ECF cujo Laudo de Análise Funcional tenha sido emitido 

em data anterior a um ano da publicação da última versão de requisitos constante no Ato 

COTEPE 06/08. (AC pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

§ 11. Com o fim de salvaguardar os interesses do erário estadual, a SUFAC poderá a qualquer 

tempo : 

I - descredenciar empresa desenvolvedora de PAF-ECF; 

II - suspender novas autorizações de uso dos PAF-ECF’s, previamente cadastrados; 

III - determinar aos contribuintes usuários de PAF- ECF, a troca dos aplicativos ou das versões 

em uso. (AC pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011)” 
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23. Como a Empresa Desenvolvedora deverá proceder para regularizar 

uma Alteração promovida em um PAF-ECF já  cadastrado ? 

RICMS - RN 

“Art. 830-ABC. Sempre que houver alteração da versão do PAF-ECF cadastrado, a empresa 

desenvolvedora deverá cadastrá-la conforme disciplinado neste artigo: (AC pelo Decreto 

21.851, de 24/08/2010) 

I - na hipótese de o último laudo apresentado para o PAF-ECF ter sido emitido em prazo 

inferior a vinte e quatro meses e a nova versão não possuir Laudo de Análise Funcional, a 

empresa desenvolvedora do aplicativo deverá: (NR dada pelo Decreto 22.819, de 28/06/2012) 

a) gravar, em mídia óptica não regravável única, os arquivos fontes e executáveis da nova 

versão do PAF-ECF; 

b) realizar a autenticação eletrônica dos arquivos fontes e executáveis do PAF-ECF, utilizando 

programa autenticador que execute a função do algoritmo Message Digest-5 (MD-5),  e gerar 

arquivo com texto contendo a relação dos arquivos autenticados e respectivos códigos MD-5, 

obedecendo ao mesmo leiaute utilizado pelo PAF-ECF;  

c) realizar a autenticação eletrônica do arquivo texto a que se refere a alínea ‘b’ deste inciso, 

utilizando o mesmo programa autenticador nele citado, obtendo o código MD-5 

correspondente, que deverá ser informado em formulário cujo modelo consta do Anexo 173 

deste Regulamento; 

d) acondicionar e lacrar, a mídia a que se refere alínea ‘a’ deste inciso, em envelope de 

segurança que atenda aos requisitos estabelecidos no § 2º deste artigo; 

e) requerer o cadastramento da nova versão do PAF-ECF na SUFAC, utilizando o formulário 

Requerimento de Cadastro de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), conforme modelo 

constante do Anexo 173 deste Regulamento, instruído com os seguintes documentos: 

1. declaração assinada pelo responsável legal pela empresa desenvolvedora, em papel 

timbrado, com firma reconhecida, contendo a descrição das alterações realizadas na nova 

versão;  

2. relação contendo o arquivo texto previsto na alínea ‘b’, e o código MD-5 previsto na alínea 

‘c’, ambas deste inciso; 

3. formulário de Termo de Autenticação de Arquivos Fontes e Executáveis, conforme modelo 

constante do Anexo 175 deste Regulamento; e 

4. formulário de Termo de Depósito de Arquivos Fontes e Executáveis, conforme modelo 

constante do Anexo 176 deste Regulamento, contendo o número do envelope de segurança a 

que se refere o inciso IV, do caput, deste artigo; 
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f) demais documentos previstos no art. 830-ABB deste Regulamento, exceto os previstos nos 

incisos II e III do referido artigo; (NR dada pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

II - na hipótese de a nova versão possuir Laudo de Análise Funcional ou o último Laudo 

apresentado para o PAF-ECF ter sido emitido em prazo superior a vinte e quatro meses, a 

empresa desenvolvedora do aplicativo deverá apresentar todos os documentos previstos no 

art. 830-ABB deste Regulamento. (NR dada pelo Decreto 22.819, de 28/06/2012) 

§ 1º A atualização da versão do PAF-ECF nos equipamentos autorizados para uso pelos 

contribuintes usuários deverá ser realizada pela empresa desenvolvedora, que poderá ser: 

I - por ato voluntário, quando não for determinada pela legislação; 

II - por determinação expressa da legislação, sem ônus para o contribuinte usuário, definida 

em ato declaratório publicado no Diário Oficial do Estado. 

§ 2º O envelope de segurança a que se refere a alínea “d” do inciso I, do caput deste artigo 

deverá: (NR dada pelo Decreto 22.560, de 10/02/2012) 

I - ser confeccionado com material integralmente inviolável, em polietileno coextrudado 

em três camadas, com no mínimo 150 microns de espessura, sendo 75 microns por parede; II - 

conter sistema de fechamento à prova de gás freon, sem a utilização de adesivos que 

comprometam a sua segurança; 

III - possuir sistema de lacração mecânica inviolável de alta segurança, impermeável e à prova 

de óleo e solventes; 

IV - possuir sistema de numeração capaz de identificá-lo e individualizá-lo. 

§ 3º O envelope de segurança contendo a mídia gravada com os arquivos fontes e executáveis 

autenticados, referido na alínea “d” do inciso I, do caput deste artigo, deve ser 

mantido lacrado pela empresa desenvolvedora, que assumirá a responsabilidade pela guarda 

na condição de fiel depositário, pelo período decadencial ou prescricional, nos termos do 

Código Tributário Nacional, contado da data de cessação de uso do PAF-ECF no ultimo 

estabelecimento usuário. 

§ 4º A SUFAC terá 30 (trinta) dias para se pronunciar a respeito da solicitação de 

cadastramento do PAF-ECF, a partir da data da protocolização do requerimento, a que se 

refere a alínea “d” do inciso I, do caput deste artigo. 

§ 5º Sempre que houver alteração na versão do PAF-ECF, em decorrência da publicação de 

nova versão de especificação dos correspondentes requisitos descritos no Anexo I do Ato 

COTEPE 06/08, o contribuinte deverá requerer autorização de uso da nova versão através do 

‘Pedido Autorização de Uso de PAF-ECF’, conforme modelo do Anexo 172 deste Regulamento, 

e em seguida providenciar a troca da versão em uso pela nova versão. (AC pelo Decreto 

22.560, de 10/02/2012, Conv. ICMS 15/08 e 51/11) 
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§ 6º Considera-se alteração de versão do PAF-ECF sempre que houver mudança no código a 

ser impresso no Cupom Fiscal, conforme especificado no requisito IX do Ato COTEPE ICMS 

06/08, devendo a versão alterada receber nova denominação, sendo que, se a alteração 

repercutir em modificações nas informações prestadas no campo 4 do Laudo de Análise 

Funcional (Características do Programa Aplicativo Fiscal), a empresa desenvolvedora deverá 

apresentar um novo laudo, onde se encontrem indicadas as referidas modificações. (NR dada 

pelo Decreto 22.560, de 10/02/2012, Conv. ICMS 15/08 e 122/11) 

§ 7º No caso de cadastro, credenciamento ou registro de nova versão de PAF-ECF já 

cadastrado, credenciado ou registrado, ficará dispensada a apresentação de Laudo de Análise 

Funcional de PAF-ECF, quando o último laudo apresentado tenha sido emitido em prazo 

inferior a vinte e quatro meses, observado o disposto no § 8º deste artigo, exceto no caso de 

ECF-PDV quando será exigido novo Laudo a cada nova versão de software básico. (AC pelo 

Decreto 22.819, de 28/06/2012) 

§ 8º Decorrido o prazo a que se refere o § 7º deste artigo e tendo ocorrido alteração no 

respectivo programa, a empresa desenvolvedora deverá submeter a última versão à análise 

funcional de órgão técnico credenciado pela COTEPE/ICMS. (AC pelo Decreto 22.819, de 

28/06/2012)” 

 

24. Como o Contribuinte deverá proceder para solicitar a Autorização 

de uso do PAF-ECF? 

RICMS 

“Da Autorização de Uso do PAF-ECF (Conv. ICMS 15/08) 

(AC pelo Decreto 21.851, de 24/08/2010) 

Art. 830-ABJ. A partir de 01/08/2011, somente poderá ser autorizado para uso nesteEstado, 

PAF-ECF: (NR dada pelo Decreto 22.004, de 05/11/2010) 

I - detentor de Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF cujo parecer conclusivo não tenha 

constatado “não conformidade”; 

II – cuja empresa desenvolvedora esteja credenciada perante a SET, e cujo credenciamento 

esteja em vigor; 

III – que seja cadastrado na SET com prazo de validade em vigor. 

§ 1º O uso de PAF-ECF é autorizado pela URT do domicílio fiscal do contribuinte ou 

SUFAC, quando o contribuinte for domiciliado em municípios pertencentes à 1ª URT. 

§ 2º Na solicitação de uso de PAF-ECF, o contribuinte deverá requerer a autorização através do 

Pedido Autorização de Uso de PAF-ECF, conforme modelo do Anexo 172 deste 
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Regulamento, o qual deverá ser protocolado na URT a que estiver vinculado, ou na SUFAC, 

quando o contribuinte for domiciliado em municípios pertencentes à 1ª URT, contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: 

I - razão social, inscrição estadual, CNPJ e endereço; 

II – descrição do ECF com o qual o PAF-ECF será utilizado: 

a) tipo, marca e modelo; 

b) número de série; (NR dada pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

c) número do caixa, conforme cadastrado na Secretaria de Estado da Tributação; 

III - descrição do PAF-ECF para o qual está sendo requerida a autorização de uso, contendo: 

(NR dada pelo Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

a) nome e versão do PAF-ECF, bem como o nome da empresa que o desenvolve; (NR dada pelo 

Decreto 22.314, de 29/07/2011) 

b) número do despacho do CONFAZ; 

IV - motivo do pedido; 

a) caso o motivo do pedido seja troca de aplicativo, deverá indicar o nome e versão do 

aplicativo substituído; 

b) caso o motivo do pedido seja troca de PAF-ECF, deverá indicar o nome, versão e o n° do 

despacho no CONFAZ, se for o caso, do PAF-ECF substituído; 

V - local e a data do requerimento; 

VI - assinatura do responsável legal pela empresa, com firma reconhecida, podendo esta 

ser substituída por cópia de documento de identidade. (NR dada pelo Decreto 22.314, de 

29/07/2011) 

VII - cópia autenticada da nota fiscal de aquisição do PAF-ECF a ser utilizado; 

§ 3° Caso a nota fiscal referida no inciso VII do § 2° deste artigo, não tenha sido emitida pela 

empresa desenvolvedora do PAF-ECF constante no Pedido de Autorização de Uso de PAFECF, 

deverá ser anexada uma declaração da empresa desenvolvedora certificando que o PAFECF 

adquirido pelo contribuinte é de sua autoria, conforme modelo contido no Anexo 171 deste 

Regulamento. (NR dada pelo Decreto 21.863, de 31/08/2010) 

§ 4º A SUFAC terá 10 (dez) dias para analisar o pedido a partir da solicitação do contribuinte, 

podendo neste caso, deferi-la ou não. (NR dada pelo Decreto 21.863, de 31/08/2010) 

§ 5º O deferimento ou indeferimento do Pedido de Autorização de Uso de PAF-ECF será 

cientificado ao contribuinte da seguinte forma: 
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I - no caso de Pedido de Uso de ECF: pela homologação do Pedido de Uso do ECF no endereço 

eletrônico http://www.set.rn.gov.br; 

II -no caso de troca de aplicativo conforme previsto na alínea “b”, inciso IV, § 2° deste artigo: 

pela lavratura de termo de ocorrência no Livro Registro de Utilização de Documentos 

Fiscais e Termos de Ocorrências do contribuinte. 

§ 6º É vedado ao contribuinte, a utilização do PAF-ECF antes do deferimento do pedido de 

Autorização de Uso de PAF-ECF, exceto no caso da troca do aplicativo prevista na alínea “b”, 

inciso IV, § 2° deste artigo.” 

 

Observação: Além  da documentação supracitada, no caso de não apresentação da nota 

fiscal de aquisição do PAF-ECF, será necessário a apresentação da cópia autenticada do 

contrato  de cessão de uso ou locação do referido PAF-ECF.   

 

25. Quais são as penalidades relativas a equipamentos de controle fiscal 

e automação comercial? 

São as penalidades elencadas no RICMS-RN, art. 340, incisos VIII e IX. 

RICMS-RN 

“SEÇÃO II 

Das Penalidades 

Art. 340. São punidas com multa as seguintes infrações à legislação do imposto: VIII- 

relativas a equipamentos de controle fiscal e automação comercial: (NR pelo Decreto 18.155, 

de 30/03/2005)...... 

VIII- relativas a equipamentos de controle fiscal e automação comercial: (NR pelo Decreto 

18.155, de 30/03/2005) 

a) utilizar equipamento de controle fiscal, sem prévia autorização da repartição fiscal: um mil e 

quinhentos Reais, por equipamento; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005)b) utilizar ou 

manter equipamento de controle fiscal autorizado deslacrado, com lacre violado ou 

reutilizado, com lacre que não seja o legalmente exigido, ou cuja forma de lacração não atenda 

o previsto na legislação tributária: um mil e quinhentos Reais, por equipamento; (NR pelo 

Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

c) utilizar em estabelecimento diverso daquele para o qual tenha sido autorizado, ainda que o 

estabelecimento pertença ao mesmo titular: novecentos Reais, por equipamento; (NR pelo 

Decreto 18.155, de 30/03/2005) 
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d) utilizar equipamento com funcionamento de teclas ou funções vedadas pela legislação: um 

mil e quinhentos Reais, por equipamento; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

e) obter autorização para uso de equipamento mediante informações inverídicas ou com 

omissão de informações: quatrocentos e cinquenta reais, por equipamento; 

f) deixar de emitir cupom fiscal ou emiti-lo com indicações ilegíveis ou com ausência de 

indicações que tenham repercussão na obrigação tributária principal: cem Reais, por 

documento irregularmente emitido ou por operação, quando não emitido; (NR pelo Decreto 

18.155, de 30/03/2005) 

g) deixar de arquivar em ordem cronológica, extraviar, perder, inutilizar, manter fora do 

estabelecimento ou não apresentar à repartição fiscal, quando solicitado, as reduções “Z” e 

leituras de memória fiscal mensais, de todos os equipamentos autorizados: cem Reais, por 

redução ou por leitura de memória fiscal mensal; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

h) deixar de utilizar, quando a legislação exigir, fita-detalhe ou utilizá-la com indicações 

ilegíveis ou com ausência de indicações que tenham repercussão na obrigação tributária: 

novecentos Reais, por equipamento; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

i) deixar de solicitar à repartição fiscal competente a cessação de uso de equipamento: 

novecentos Reais, por equipamento; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

j) utilizar o equipamento sem a etiqueta autocolante ou com esta rasurada: cem reais, por 

equipamento; 

k) deixar de apor, nas extremidades do local seccionado da fita-detalhe, a assinatura do 

operador do caixa ou do supervisor: quatrocentos Reais, por seccionamento, aplicável ao 

contribuinte; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

l) retirar do estabelecimento ou permitir a retirada de equipamento de controle fiscal, em 

hipótese não permitida na legislação tributária: um mil Reais, por equipamento; (NR pelo 

Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

m) manter, no recinto de atendimento ao público, equipamento que possibilite registro ou 

processamento de dados relativos a operações ou prestações, sem que a repartição fiscal 

tenha autorizado o equipamento a integrar sistema de emissão de documentos fiscais: um mil 

e quinhentos Reais, por equipamento; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

n) utilizar máquina registradora que não identifique, no cupom fiscal emitido, através de 

departamento, ou totalizador parcial, a situação tributária da mercadoria comercializada, ou 

utilizar Terminal Ponto de Venda - PDV ou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF que 

não identifique corretamente, no cupom fiscal emitido, a mercadoria comercializada e a 

respectiva situação tributária: novecentos reais, por equipamento; 

o) extraviar, danificar ou inutilizar equipamento de controle fiscal: três mil Reais, por 

equipamento; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 
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p) interligar máquina registradora cuja homologação não autorize tal procedimento ou sem a 

devida autorização da repartição fiscal competente, entre si ou a equipamento eletrônico de 

processamento de dados: setecentos reais, por equipamento. 

q) deixar de utilizar equipamento de controle fiscal, estando obrigado ao seu uso: dois por 

cento do valor das operações ou prestações referente ao período em que o equipamento 

deixou de ser utilizado, nunca inferior a um mil Reais; (AC pelo Decreto 18.155, de 

30/03/2005) 

r) possuir, utilizar ou manter no estabelecimento, no ponto de venda, em substituição ao 

equipamento de controle fiscal, qualquer equipamento utilizado para efetuar cálculo, inclusive 

máquina de calcular com mecanismo impressor: um mil e quinhentos Reais, por equipamento; 

(AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

s) possuir, utilizar ou manter, no recinto de atendimento ao público, equipamento para 

emissão de comprovante de pagamento efetuado por meio de cartão de crédito ou de débito 

em conta corrente, nos casos em que seja obrigatória a emissão desse comprovante por 

equipamento de controle fiscal, exceto quando ambos estiverem integrados, ou haja 

autorização da repartição fiscal para sua utilização: um mil e quinhentos Reais, por 

equipamento; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

t) alterar as características originais de hardware ou de qualquer dos componentes de 

equipamento de controle fiscal: três mil Reais, por equipamento, aplicável tanto ao usuário 

como ao interventor; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

u) remover, substituir ou permitir remoção ou substituição de dispositivo de armazenamento 

do software básico, da Memória Fiscal ou da Memória de fita-detalhe, sem observar 

procedimento definido na legislação tributária: três mil Reais, por equipamento, 

aplicável tanto ao usuário como ao interventor; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

v) fabricar, fornecer ou utilizar equipamento de controle fiscal cujo software básico não 

corresponda ao homologado pela repartição fiscal: três mil Reais, por equipamento, aplicável  

ao usuário, fabricante e interventor; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

w) deixar de comunicar à repartição fiscal, no prazo previsto na legislação, a ocorrência de 

defeito em equipamento de controle fiscal que impossibilite a emissão da leitura da memória 

fiscal mensal: cem Reais, por dia, a partir do vencimento do prazo previsto na legislação; (AC 

pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

x) manter em uso programa aplicativo que possibilite, ao equipamento de controle fiscal, de 

forma diversa da prevista na legislação tributária, a não-impressão do registro da operação ou 

prestação, concomitantemente à captura das informações referentes a cada item: três mil 

Reais, por equipamento; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 
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y) deixar de fornecer senha ou meio eletrônico que possibilite acesso a equipamento, banco 

de dados, telas, funções e comandos de programa aplicativo fiscal, bem como a realização de 

leituras, consultas e gravação de conteúdo das memórias de equipamento de controle fiscal: 

dois mil Reais, sem prejuízo da cópia de arquivos mediante processo eletrônico com assinatura 

digital. (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

IX- relativas à fabricação, importação e intervenção técnica em equipamento de controle 

fiscal: (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

a) obter credenciamento, mediante informações inverídicas: dois mil e duzentos reais, sem 

prejuízo da perda do credenciamento; 

b) deixar de emitir atestado de intervenção ou emissão com vícios que o tornem inidôneo, 

conforme o disposto em legislação pertinente: duzentos reais, por documento ou 

equipamento; 

c) emitir atestado de intervenção com irregularidades que não importem nulidade do 

documento: cem Reais, por atestado; (NR pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

d) intervir em equipamento de controle fiscal sem estar credenciado ou autorizado para a 

marca e o modelo do equipamento ou por meio de preposto não autorizado na forma prevista 

na legislação tributária: dois mil Reais, por intervenção, ao interventor; (NR pelo Decreto 

18.155, de 30/03/2005) 

e) atuar durante o período de suspensão do credenciamento: novecentos reais, por 

equipamento;  

f) inicializar ou colocar em uso, em estabelecimento de contribuinte do imposto, equipamento 

de controle fiscal não autorizado ou em desacordo com os requisitos previstos na legislação 

tributária: dois mil Reais, por equipamento, aplicável ao fabricante, importador, revendedor 

ou credenciado, sem prejuízo do descredenciamento; (NR pelo Decreto 18.155, de 

30/03/2005) 

g) deixar de comunicar ao órgão fazendário a entrega de equipamento ao usuário, na forma e 

no prazo previstos: cem reais, por equipamento; 

h) revogado; (Revogado pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

i) manter fora do estabelecimento, em local não autorizado, extraviar, perder, inutilizar ou não 

exibir à autoridade fiscalizadora, dispositivo de segurança (lacre) ainda não utilizado em 

equipamento de controle fiscal: cem Reais, por lacre, aplicável ao credenciado; (AC pelo 

Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

j) atestar o funcionamento legal do equipamento de controle fiscal quando em desacordo com 

a legislação tributária: dois mil Reais, por equipamento; (AC pelo Decreto 18.155, de 

30/03/2005) 
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k) utilizar atestado de intervenção em equipamento de controle fiscal, sem autorização da 

repartição fiscal: duzentos Reais, por formulário; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

l) confeccionar ou mandar confeccionar atestado de intervenção em equipamento de controle 

fiscal, sem autorização da repartição fiscal: dez Reais, por formulário, não inferior a um mil 

Reais; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

m) deixar de comunicar à repartição fiscal qualquer mudança relativa aos dados cadastrais do 

estabelecimento interventor credenciado, corpo técnico e equipamentos em que está 

autorizado a intervir: um mil Reais, por comunicação omitida; (AC pelo Decreto 18.155, de 

30/03/2005) 

n) lacrar equipamento de controle fiscal de modo que possibilite o acesso à placa de controle 

fiscal ou memórias do equipamento sem o rompimento do lacre: dois mil Reais, por 

equipamento; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

o) deixar de entregar à repartição fiscal o estoque de lacres e de formulários de atestado de 

intervenção não-utilizados, em caso de cessação de atividade, descredenciamento ou qualquer 

outro evento: cem Reais, por lacre ou formulário; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

p) aplicar dispositivo de segurança (lacre) em equipamento de controle fiscal sem estar 

habilitado ou em desacordo com a legislação tributária: cem Reais, por lacre; (AC pelo Decreto 

18.155, de 30/03/2005) 

q) deixar de comunicar à repartição fiscal a falta ou o rompimento indevido do lacre físico  

interno ou etiqueta de proteção dos recursos removíveis de memória de fita-detalhe e dos 

recursos de armazenamento do software básico: um mil e quinhentos Reais, por equipamento; 

(AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

r) concorrer para a utilização de equipamento de controle fiscal em desacordo com a 

legislação tributária, de modo que possibilite a perda ou a alteração de dados registrados no 

equipamento, ainda que não resulte em redução das operações tributáveis: três mil Reais, por 

equipamento; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

s) deixar de comunicar à repartição fiscal qualquer irregularidade encontrada em equipamento 

de controle fiscal que possibilite a supressão ou redução de imposto ou prejudique os 

controles do fisco: dois mil Reais, por equipamento; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

t) fornecer lacre, atestado de intervenção ou etiqueta para software básico de equipamento 

de controle fiscal ou permitir que terceiros não credenciados pratiquem, em seu nome, 

intervenções técnicas em equipamento de controle fiscal: dois mil Reais, por intervenção; (AC 

pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

u) deixar de apurar, nos casos previstos na legislação tributária, o valor das operações e do 

imposto quando não for possível a leitura pelos totalizadores: dois mil Reais, por atestado; (AC 

pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 
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v) deixar, quando intimado pela repartição fiscal, de prestar qualquer informação relativa a 

equipamento de controle fiscal de sua fabricação ou importação: cinco mil Reais, aplicável ao 

fabricante ou importador; (AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

w) deixar de proceder à substituição da versão do software básico, quando obrigada sua troca, 

no prazo previsto em Regulamento: dois mil Reais, por equipamento, aplicável ao usuário, 

credenciado, fabricante ou importador; v(AC pelo Decreto 18.155, de 30/03/2005) 

x) deixar de apor, nas extremidades do local seccionado da fita-detalhe, quando for o caso, o 

nome da empresa credenciada, o número do atestado de intervenção, a data e a assinatura do 

interventor: quatrocentos Reais, aplicável ao credenciado; (AC pelo Decreto 18.155, de 

30/03/2005) 

y) deixar de bloquear função ou de seccionar dispositivos, inclusive por meio de programação 

de software, cujo uso esteja vedado pela legislação pertinente: cinco mil Reais, por 

equipamento, sem prejuízo da suspensão ou cassação do credenciamento; (AC pelo Decreto 

18.155, de 30/03/2005) 

*z) deixar o fabricante, credenciado ou estabelecimento comercial, de informar na forma e no 

prazo previsto na legislação tributária, relação de todos os Equipamentos Emissores de Cupom 

Fiscal (ECF) comercializados no mês anterior: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), por 

período não informado; (NR dada pelo Decreto n° 20.307, de 28/12/2007 - retificado no DOE 

nº 11.632, de 5/01/2008) 

*aa) deixar de cumprir as disposições contidas na legislação tributária, em hipótese não 

prevista nas alíneas anteriores: R$ 2.000,00 (dois mil Reais), por ocorrência; (NR dada pelo 

Decreto n° 20.307, de 28/12/2007 – retificado no DOE nº 11.632, de 5/01/2008)”  

 

 

 

.Observação: Clique aqui e efetue o download do RICMS – RN – versão 

consolidada.  

http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/legislacao/enviados/normas_recentes_detalhe.asp?sTipoNoticia=&nCodigoNoticia=3253

