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RESUMO 
A fraude eletrônica em equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal (ECF) é possível. Os 
mecanismos de controles fiscais 
implementados em ECF não eram e não são 
suficientes para impedir a manipulação de 
dados armazenados em equipamento que 
não disponha de Memória de Fita-detalhe. A 
denúncia apresentada contra o equipamento 
de modelo ECF-MR 5020 foram comprovada, 
ficando provado que o Software Básico 
desenvolvido pelo fabricante continha 
rotinas e funções que possibilitavam a 
manipulação de dados armazenados em 
área de memória interna do equipamento. 
As novas especificações e exigências 
definidas para desenvolvimento de ECF 
visam estabelecer maior segurança para o 
ECF. Mas é certo que não há critério de 
segurança que possa ser estabelecido se o 
próprio fabricante do ECF desenvolver 
Software Básico com vícios que 
prejudiquem os controles fiscais. 

Palavra-chave: Fraude eletrônica; Software 
Básico; ECF-MR 5020; ECF; manipulação 
de dados. 

ABSTRAT 
The electronic fraud in equipment Emissor de 
Cupom Fiscal (ECF) it is possible. The 
mechanisms of tax checks implemented in ECF 
were not and they are not enough to impede 
the manipulation of data stored in equipment 
that doesn't have Memory of Ribbon-detail. 
The accusation presented against the model 
equipment ECF-MR 5020 were proven, being 
proven that the System software developed by 
the manufacturer contained routines and 
functions that made possible the manipulation 
of data stored in area of internal memory of 
the equipment. The new specifications and 
defined demands for development of ECF seek 
to establish larger safety for ECF. But it is right 
that no there is criterion of safety to be 
established if the own manufacturer of ECF 
develops System software with addictions that 
harm the tax checks. 
  
Key word: it Swindles electronics; System 
Software; ECF-MR 5020; ECF; manipulation of 
data.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No início do ano de 1997 um caso de fraude eletrônica em Emissor de Cupom 

Fiscal (ECF) obteve grande repercussão nacional, conduziu a fazenda pública 

a repensar os requisitos de hardware, de software e gerais para 

desenvolvimento de equipamento ECF. Foi o denominado “Caso DISMAC”. 

Os procedimentos, a prática e os mecanismos utilizados para o cometimento 

da fraude, no caso DISMAC, é o assunto objeto deste trabalho. 

O assunto foi abordado sob o ponto de vista técnico. A visão técnica das 

características de hardware e de software para desenvolvimento de ECF é o 

ponto chave para desvendar de que forma a fraude foi praticada, mostrando a 

vulnerabilidade a que estava exposta a fazenda pública. 

Não encontramos na literatura nenhum caso semelhante descrito. Também não 

há registro técnico publicado sobre outro caso em que as características 

técnicas de construção do ECF tenham contribuído para a prática de fraude. 

O ECF passou a ser um equipamento de uso obrigatório por todos as 

empresas que exercem as atividades de venda ou revenda de bens a varejo e 

as empresas prestadoras de serviços, conforme indicado no art. 61 da Lei nº 

9.532, de 10 de dezembro de 1997. Com isso, a partir do ano de 1998, cerca 

de 80% (oitenta por cento) das empresas inscritas no Cadastro de 

Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) passaram a estar obrigadas ao uso 

de ECF no Estado da Bahia. 

Por ser um equipamento de uso obrigatório, com grande disseminação, 

despertou interesse dos autores na elaboração deste trabalho com objetivo de 

difundir os principais aspectos técnicos que tornam o ECF um equipamento 
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seguro mas, ao mesmo tempo, de certo risco para a fazenda pública. A 

problemática de nosso estudo são os aspectos técnicos que causam a 

insegurança ao fisco. A nossa hipótese de estudo, o “Caso DISMAC”, envolve 

especificamente a utilização dos dois principais pontos de vulnerabilidade do 

ECF até então desenvolvidos. 

Nosso trabalho observará o caso sob o ponto de vista técnico, suas 

implicações fiscais e os mecanismos de controle existentes e, como resultado e 

apredizado, os novos mecanismos especificados para o desenvolvimento de 

ECF com vistas a atenuar as inseguranças. 

 

2. DEFINIÇÃO 

 

O 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. 

O ECF compreende três tipos de equipamento: 

a) 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; 

b) Emissor de Cupom Fiscal – Impressora Fiscal (ECF-IF): ECF 

implementado na forma de impressora com finalidade específica, que 

recebe comandos de computador externo; 

c) 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. 
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O tipo de equipamento utilizado na prática da fraude apresentado no “Caso 

DISMAC” foi o ECF-MR. 

O ECF desenvolvido até então apresentava algumas características que 

devemos conhecer para que possamos acompanhar com mais clareza os fatos 

e nossas discussões. 

O ECF apresentava, como características, os seguintes pontos: 

a) acumuladores fiscais, compreendendo os totalizadores e contadores, 

destinados a acumular valores e quantidades de eventos, respectivamente; 

b) Memória Fiscal, compreendendo um banco de dados com infomações de 

interesse fiscais, dentre elas os valores acumulados diariamente nos 

totalizadores e alguns contadores, gravados em dispositivo de memória do 

tipo PROM ou EPROM quando da emissão do documento fiscal “Redução 

Z”; 

c) bloqueio automático de funcionamento ante a perda, por qualquer motivo, 

de dados acumulados nos totalizadores e contadores, quando gravados na 

Memória de Trabalho; 

d) sistema físico para instalação de lacre com capacidade de evidenciar que o 

ECF foi aberto para permitir acesso às partes internas; 

e) capacidade de assegurar que os recursos físicos e lógicos da Memória 

Fiscal, do Software Básico e do mecanismo impressor não sejam 

acessados diretamente por aplicativo, de modo que estes recursos sejam 

utilizados unicamente pelo Software Básico, mediante recepção exclusiva 

de comandos fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

f) Software Básico, compreendendo o programa que atende às disposições 

da legislação, de responsabilidade do fabricante, residente de forma 

permanente no equipamento, em dispositivo de memória do tipo PROM ou 

EPROM, com a finalidade específica e exclusiva de gerenciamento das 
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operações e impressão de documentos através do ECF, não podendo ser 

modificado ou ignorado por programa aplicativo; 

g) Memória de Trabalho, compreendendo área de memória não volátil, 

residente no equipamento, para armazenamento de valores acumulados 

nos totalizadores e contadores, antes de sua gravação na Memória Fiscal; 

h) interruptor de ativação manual, com dois estados fixos distintos, para 

habilitação ao Modo de Intervenção Técnica. 

Programa aplicativo é o programa (software) desenvolvido para o usuário, com 

a possibilidade de enviar comandos, estabelecidos pelo fabricante do ECF, ao 

Software Básico. 

Modo de Intervenção Técnica é o estado do ECF em que se permite o acesso 

direto para alteração de dados armazenados na Memória de Trabalho e na 

Memória Fiscal. 

Como documentos emitidos pelo ECF temos: 

a) Leitura X — documento fiscal emitido com a indicação dos valores 

acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso importe o 

zeramento ou a diminuição desses valores; 

b) Redução Z — documento fiscal emitido, contendo idênticas 

informações às da Leitura X, indicando a totalização dos valores 

acumulados e importando, exclusivamente, no zeramento dos totalizadores 

parciais; 

c) Leitura da Memória Fiscal — documento fiscal emitido para indicar, 

de forma organizada, as informações armazenadas na Memória Fiscal do 

ECF; 

d) Cupom Fiscal — documento fiscal emitido para registro de 

operações ou prestações realizadas. 
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3. O CASO DISMAC 

 

A partir de denúncia formulada à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia de 

que equipamento da marca DISMAC estava sendo manipulado para permitir 

que registros de vendas fossem apagados da Memória de Trabalho antes da 

gravação da Memória Fiscal, foram desenvolvidos procedimentos fiscais e 

policiais com o intuito de apurar a denúncia. 

Para apuração dos fatos foi realizada a simulação de compra de um 

equipamento do tipo ECF-MR, de modelo ECF-MR 5020 (figura 1), junto a uma 

empresa vendedora no Estado da Bahia. Nas negociações para compra do 

equipamento foi aventada a possibilidade de uso de equipamento que 

permitisse sonegar imposto, o que foi prontamente confirmado pelos 

vendedores, utilizando esse ponto como argumento vantajoso para a compra. 

FIGURA 1 – ECF-MR 5020 

 

Os mecanismos para a prática da fraude eram dois: apagamento dos valores 

acumulados na Memória de Trabalho com simulação de intervenção técnica; e, 

alteração dos valores acumulados na Memória de Trabalho com uso de 

programa aplicativo externo. 

O apagamento dos valores acumulados na Memória de Trabalho com 

simulação de intervenção técnica era praticado com a anuência de técnicos de 

empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda a intervir em ECF. O 
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técnico responsável pela manutenção do equipamento, quando da realização 

desta, deixava, deliberadamente, o equipamento em condições de habilitar o 

Modo de Intervenção Técnica sem que fosse necessário romper o lacre 

instalado. 

O procedimento era o de deixar ligado o circuito da posição P2 da fechadura de 

controle (figura 2), possibilitando a habilitação ao Modo de Intervenção 

Técnica. Para consumar o acesso, o técnico ensinava ao contribuinte usuário 

do equipamento os códigos a serem digitados e as teclas a serem apertadas 

para o acesso e para apagar os valores acumulados na Memória de Trabalho. 

FIGURA 2 – FECHADURA DE CONTROLE 

 

O procedimento completo era: 

a) colocar a chave de controle na posição P2; 

b) digitar 55, com uso do teclado do ECF; 

c) apertar a tecla “X”; 

d) digitar 50205020; 

e) apertar as teclas “Dinheiro” seguida de “Total”; 

f) digitar 99; 

g) apertar a tecla “X”; 

h) digitar 2; 
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i) apertar as teclas “Dinheiro” seguida de “Total”. 

Esse procedimento possibilitava o apagamento de todos os valores dos 

acumuladores na Memória de Trabalho, inclusive o número consecutivo de 

documentos emitidos, implicando no reinício da numeração após os 

procedimentos. 

Os procedimentos deveriam ser adotados antes da emissão do documento 

fiscal “Redução Z”, ou seja, antes de gravar na Memória Fiscal os valores 

referentes às operações ou prestações realizadas até aquele momento do dia. 

O outro mecanismo de fraude era praticado com uso de computador conectado 

ao ECF e de programa aplicativo externo. A partir da execução de programa 

aplicativo específico no computador conectado ao ECF, comandava-se a 

alteração dos valores acumulados na Memória de Trabalho. A alteração 

poderia implicar no apagamento dos valores dos acumuladores ou na redução 

dos valores. 

As diligências fiscais e policiais resultaram na apreensão de disquetes 

contendo programas aplicativos desenvolvidos para a prática de fraude nos 

equipamento ECF-MR 5020. 

O programa aplicativo era simples. A partir de sua execução definia-se o 

número da porta de comunicação do computador à qual o ECF estava 

conectado. Em seguida indicava-se qual o número de ordem seqüencial4 do 

ECF conectado ao computador e depois qual o número de ordem seqüencial 

do ECF que se desejava manipular os valores acumulados, ou seja, o ECF a 

ser usado. 

Pela característica de construção do ECF-MR 5020, era possível interligar um 

equipamento a outros 31 (trinta e um) de mesmo modelo, formando uma rede 

de comunicação. Um dos equipamentos deveria ser definido como sendo o 

                                                           

 

4 Número de Ordem Seqüencial é o número atribuído pelo contribuinte usuário ao ECF. Esse 
número é gravado na Memória de Trabalho do equipamento. 
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equipamento “mestre” e os demais como “escravos” — no linguajar da área 

(Figura 3).  

FIGURA 3 – REDE DE COMUNICAÇÃO COM O ECF-MR 5020 

 
1 2

mestre
escravas

1 2

mestre
escravas

3232

Em seguida indicava-se, em percentual, o valor de redução a ser aplicado. 

Para redução total indicava-se “00”, representando redução de 100% do valor, 

ou seja, apagamento dos valores. 

Na figura 4 é apresentada a tela principal do programa aplicativo utilizado para 

a prática de fraude com o equipamento da marca DISMAC, modelo ECF-MR 

5020. 

FIGURA 4 – TELA PRINCIPAL DO PROGRAMA UTILIZADO PARA NA 

FRAUDE 
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4. ANÁLISE E COMPROVAÇÃO DA FRAUDE 

 

A partir dos elementos identificados e das informações obtidas, foram 

desenvolvidas ações fiscais para identificar os equipamentos que possibilitam a 

prática de fraude com o uso da chave de controle na posição P2, ou seja, 

aqueles em que o circuito de acesso ao Modo de Intervenção Técnica estava 

permanentemente ligado. 

Para a identificação desses equipamentos, bastaria que a chave de acesso 

fosse colocada na posição P2 da fechadura de controle. Se no visor do 

equipamento algum dígito fosse visualizado, ou seja, estivesse aceso, o circuito 

de habilitação ao Modo de Intervenção Técnica estava ligado, o que 

possibilitava o acesso a área de Memória de Trabalho do equipamento e 

conseqüentemente a possibilidade de apagamento dos valores acumulados  

nos totalizadores e contadores, com uso de contador para esse fim. 

O outro mecanismo de fraude necessitou de maiores estudos para sua 

comprovação. 

A partir dos programas aplicativos apreendidos — um de tamanho 158.488 

bytes e outro de tamanho 166.433 bytes, denominados a seguir de Programa 1 

e Programa 2, respectivamente —, foram desenvolvidas análises técnicas com 

o objetivo de quebrar a proteção do programa e colocá-lo em funcionamento 

para comprovar que o mesmo adulterava os valores acumulados, procurando 

compreender como era possível. 

Os recursos utilizados foram: 

a) computador IBM PC Compatível; 

b) cópia de demonstração do Software Valkyrie 5.0; 

c) ECF-MR 5020; 
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d) cabo serial; 

e) fontes do software MF115 e suas bibliotecas; 

f) protocolo oficial de comunicação ECF/computador; 

g) programas desenvolvidos em liguagem C, para auxiliar o processo de 

depuração do código; 

h) Montador Assembler; 

i) Compilador Clipper; 

j) Linkage Editor Rtlink e Blinker; 

k) “Debug.exe”, da Microsoft, e Turbo Debuger, da Borland; 

l) programador universal. 

O primeiro programa de depuração utilizado foi o Debug.exe, nativo do DOS 

6.22. Por meio de análise da execução do programa, exame de segmentos de 

dados e de mensagens, foi possível o mapeamento lógico de execução do 

programa apreendido.  

Identificou-se, para o Programa 1, que o núcleo do programa foi escrito em 

liguagem Clipper. Com isso localizou-se um trecho do código executável 

contendo uma codificação intermediária denominada Pcode, que é 

interpretada, em tempo de execução, pelo Engenho de Interpretação de Pcode 

do Clipper. O trecho do programa foi convertido, por um programa 

desenvolvido em liguagem C, da liguagem fonte para PCode por meio de 

processo de engenharia reversa utilizado nos decompiladores Clipper — como 

o Valkyrie 5.0. 

                                                           
5 Software aplicativo de comunicação com o ECF da marca DISMAC, modelo ECF-MR 5020, 
distribuído junto com o equipamento e utilizado para programação do ECF e exportação de 
dados. 
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O resultado foi um programa fonte, escrito em Pcode, contendo toda lógica do 

programa principal e bilbiotecas Clipper. 

A partir desse resultado foi alterado o PCode para permitir passar pela 

segurança do programa para executá-lo sem erros. 

A figura 5 mostra o fluxo de execução do Programa 1 passando a segurança. 

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1 
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A execução desse programa revelou a versão 1.0 para o Programa 1. 

A excução do programa com o uso de um ECF-MR 5020 comprovaram a 

redução dos valores acumulados nos totalizadores armazenados na Memória 

de Trabalho do ECF. 

A análise realizada para o Programa 2 revelou que este passou por processo 

de criptografia, haja vista que o código intermediário não aparece no excutável. 

Em tempo de execução o PCode é decriptografado e colocado na memória do 

computador. Utilizado o mesmo método, a segurança foi quebrada. Este 

programa foi executado com auxílio do Debug do DOS e por meio de um batch6 

contendo comandos apropriados do Debug. 

 

                                                           
6 Lote de programas e arquivos a serem processados de forma seqüencial em computador. 
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A execução do programa revelou a versão 1.05 para o Programa 2. 

Não foi possível a execução inteira do Programa 2 com uso de um ECF-MR 

5020 devido a um erro de estouro de capacidade no co-processador 

matemático, revelando ser a versão inadequada para a máquina testada. 

O Programa 1 e o Programa 2 foram esritos em Clipper, porém foram 

submetidos a processo da remoção de assinatura lógica de modo que um 

decompilador Clipper não conseguisse reconhecê-lo diretamente. 

O Programa 2 foi criptografo, o que dificultou ainda mais a análise. 

Parte da rotina de segurança deve ter sido escrita em outra liguagem, haja 

vista que utiliza rotinas de baixo nível para leitura e escrita física no disco, 

impossibilitando assim, o funcionamento do programa no caso de cópia. 

Ficou comprovado que o uso dos programas apreendidos possibilitavam a 

alteração dos valores acumulados na área de Memória de Trabalho do ECF de 

modelo ECF-MR 5020. 

Partiu-se então para comprovar se o Software Básico desenvolvido pelo 

fabricante possibilitava o acesso aos dados armazenados na área de Memória 

de Trabalho por meio de uso de programa aplicativo. 

Foi efetuada a leitura do conteúdo do dispositivo de memória onde onde o 

Software Básico estava gravado. Para isso foi utilizado um programador 

universal. 

A leitura demonstrou que o software gravado no dispositivo de memória 

possuía o mesmo número de checksum do programa tido como o Software 

Básico do ECF. 

A comparação byte-a-byte do Software Básico, instalado nos equipamentos 

analisado, com o arquivo em binário do Software Básico fornecido pelo 

fabricante acusou identidade entre os software. Com isso comprovou-se tratar-
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se de Software Básico desenvolvido pelo fabricante do ECF de modelo ECF-

MR 5020. 

O equipamento foi submetido à perícia técnica pelo Instituto de Criminalística 

Afrânio Peixoto que concluiu o equipamento permite a manipulação de dados 

armazenados em sua memória, desde que utilizado programa compatível com 

a versão do equipamento. 

A Seccretaria da Fazenda do Estado da Bahia desenvolveu operação fiscal 

com o intuito de identificar os contribuintes usuários do equipamento de modelo 

ECF-MR 5020 que estavam praticando os mecanismos de fraudes contra o 

Erário. 

A operação visava identificar os dias de movimento cuja venda bruta diária 

foram registradas na Memória Fiscal do equipamento com valor zero ou com 

valor abaixo da média de venda mínima para o equipamento. O valor de venda 

mínima seria calculado a partir do desvio padrão do valor médio de venda bruta 

diária. 

Para o cálculo de valor de venda mínima do equipamento foram adotados os 

seguintes procedimentos: 

a) cálculo do total de venda bruta diária para cada dia da semana do mês a 

ser fiscalizado; 

b) cálculo da média de venda bruta diária para cada dia da semana, seguindo 

a fórmula Vm = (Ds1 + Ds2 + ... + Dsn)/n, onde Vm é a média de venda 

bruta diária para o dia da semana; Dsn é o valor da venda bruta gravada na 

Memória Fiscal para o dia da semana, e n é a quantidade de dias da 

semana no mês, não considerando os dias em que a venda bruta diária foi 

gravada em zero; 

c) cálculo do desvio padrão para os valores referentes ao dia da semana, 

seguindo a fórmula Sm = (((Ds1 – Vm)2 + (Ds2 – Vm)2 + (Ds3 – Vm)2 + ... + 

+ (Dsn – Vm)2)1/2)/(n – 1), onde Sm é o desvio padrão para o dia da 
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semana; Vm é a média de venda bruta diária para o dia da semana; Dsn é 

o valor de venda bruta gravado na Memória Fiscal para o dia semana; e n é 

a quantidade de dias da semana no mês, não considerando os dias em que 

a venda bruta diária foi gravada em zero; 

d) cálculo do valor de venda mínima admissível para o dia de semana, 

considerando o desvio padrão. 

Para os dias identificados foram procedidas verificações nas segundas vias dos 

Cupons Fiscais emitidos, efetuando-se o somatório das operações ou 

prestações realizadas e confrontando-os com os valores impressos no 

documento “Redução Z”. As Reduções Z deveriam ser confrontadas com a 

escrita fiscal do contruibuinte. 

A operação fiscal resultou na lavratura de Autos de Infração contra dez 

estabelecimentos usuários do equipamento de modelo ECF-MR 5020, por 

fraude contra a fazenda pública. 

 

5. ASPECTOS TÉCNICOS DO ECF 

 

O equipamento de modelo ECF-MR 5020 foi desenvolvido com base no 

Convênio ICMS 156/94, de 07 de dezembro de 1994. As caracteírsticas e 

requisitos de hardware e de Software Básico especificados até então nos 

permite apresentar o esquema apresentado na figura 6. 

Como definimos anteriormente, o ECF possui Memória de Trabalho 

implementada em memória não volátil para armazenamento de valores 

acumulados nos totalizadores e contadores. 

A manutenção da característica de não volátil para dispositivio de memória do 

tipo RAM (randon acess memory) é realizada com uso de bateria que mantém 

energia ante a ausência de energia elétrica. 
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FIGURA 6 – ESQUEMA DE HARDWARE PARA O ECF-MR 5020 
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Os valores acumulados nos totalizadores representam os valores realizados 

com a venda de produtos ou com a prestação de serviço. Os valores realizados 

são indicados em Cupom Fiscal, documento fiscal emitido para registro de 

operações ou prestações realizadas, por meio de registro de item. 

O registro de item compreende a impressão do código do produto, a descrição, 

a quantidade comercializada, o valor unitário, a situação tributária e o valor total 

do item. Para cada mercadoria (produto) ou serviço registrado é atribuída uma 

situação tributária. 

Situação tributária é o regime de tributação da mercadoria comercializada ou 

do serviço prestado, sendo, quando for o caso, indicada com a respectiva 

carga tributária efetiva 

O ECF comporta a indicação das seguintes situações tributárias: 

a) tributado pelo ICMS — representado pela letra “T” seguido da carga 

tributária efetiva em percentual (exemplo: T17,00%); 
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b) tributado pelo ISSQN — representado pela letra “S” seguido da carga 

tributária efetiva em percentual (exemplo: S05,00%); 

c) não-incidência — representado pela letra “N”; 

d) isento — representado pela letra “I”; 

e) substituição tributária — representado pela letra “F”. 

Assim, o registro de venda de um caderno, por exemplo, deve conter as 

informações que identifiquem o produto e indicar o valor e o respectivo 

totalizador vinculado ao item. Na figura 7 apresentamos o que seria um 

exemplo de registro de venda de um caderno. 

Observamos que o item está vinculado ao totalizador de tributado pelo ICMS 

com carga tributária de 17,00% (dezessete por cento). Dessa forma, o ECF 

acumula no totalizador T17,00% o valor de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 

centavos), sendo armazenado na Memória de Trabalho. Esse valor 

corresponde a venda de mercadoria que deve ser tributada pelo ICMS pela 

alíquota (carga tributária) de 17,00%, ou seja, sobre a venda realizada o 

contribuinte deverá se debitar de R$ 0,55 (cinqüenta e cinco centavos) relativo 

ao imposto. 

Toda venda realizada está associada a um totalizador específico e os valores 

são acumulados nos totalizadores e armazenados na Memória de Trabalho. 

Para visualizar os valores acumulados na Memória de Trabalho devemos emitir 

o documento fiscal “Leitura X”. Nesse documento são impressas todas as 

informações armazenadas na Memória de Trabalho, inclusive os valores 

acumulados nos contadores. 
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FIGURA 7 - EXEMPLO DE CUPOM FISCAL 

SECRETARIA DA FAZENDA 
EXEMPLO DE CUPOM FISCAL 
PÓS-GRADUAÇÃO UNIFACS 

CNPJ:   00.000.000/0000-00 
IE  :        0000000000000 
IM  :           0000000000 
12/08/2002 15:47:46   CCF:000001      COO:001003 

CUPOM FISCAL 
 
ITEM CODIGO       DESCRICAO 
QTD.   UN. VL.UNITARIO(  R$) ST    VL.ITEM(  R$) 
 
001 789BR0001     CADERNO 1 MATÉRIA               
     1,000UN X       3,25 T17,00%          3,25° 
                                 --------------- 
TOTAL   R$                                 3,25 
Dinheiro                                   5,00 
TROCO                                      1,75 
 
Volte Sempre! 
Sua satisfação é nossa satisfação. 
A melhor relação 'Custo x Qualidade' você 
encontra aqui 
------------------------------------------------ 
SEFAZ      ECF SEFAZ-01         VERSÃO: 01.00.00 
ECF: 001 LJ: 123 OP
FAB:  0000000000000          12/08/2002 15:48:22  

R: Antônio 

AAAAAAAAAAAAOCIIC                            BR 

Um exemplo de contador é um “Contador de Ordem de Operação”, identificado 

pela sigla “COO”, que indica a quantidade de documentos emitidos no ECF. O 

exemplo de Cupom Fiscal apresentado na figura 7 apresenta valor de COO 

igual a 001003, que é a quantidade de documentos emitidos no equipamento 

até aquele momento. 

Na figura 8 observamos um exemplo de “Leitura X” emitida após a venda 

realizada para o Cupom Fiscal indicado na figura 7. 

A “Leitura X” indica os valores acumulados para os totalizadores e contadores 

na Memória de Trabalho do ECF até aquele momento. 
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FIGURA 8 - LEITURA X 

 
SECRETARIA DA FAZENDA 
EXEMPLO DE CUPOM FISCAL 
PÓS-GRADUAÇÃO UNIFACS 

CNPJ:   00.000.000/0000-00 
IE  :        0000000000000 
IM  :           0000000000 
12/08/2002 15:49:50                   COO:001004 

LEITURA  X 
CONTADORES 

CONTADOR DE REDUÇÕES Z:                   000001 
CONTADOR DE REINÍCIO DE OPERAÇÃO:         000001 
GERAL DE OPERAÇÃO NÇO-FISCAL:             000000 
GERAL DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL CANCELADA:   000000 
CUPOM FISCAL CANCELADO:                   000000 

TOTALIZADORES FISCAIS 
TOTALIZADOR GERAL:                          0,00 
VENDA BRUTA DIÁRIA:                         0,00 
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00 
DESCONTO ICMS:                              0,00 
TOTAL DE ISSQN:                             0,00 
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00 
                                  -------------- 
VENDA LÍQUIDA:                              0,00 
ACRÉSCIMO ICMS:                             0,00 

ICMS 
TOTALIZADOR   BASE CÁLCULO(  R$)   IMPOSTO(  R$) 
T00=07,00%                0,00              0,00 
T01=12,00%                0,00              0,00 
T02=17,00%                3.25              0,55 
                   ----------------------------- 
TOTAL ICMS:               0,00              0,00 

ISSQN 
TOTALIZADOR   BASE CÁLCULO(  R$)   IMPOSTO(  R$) 
S10=05,00%                0,00              0,00 
                   ----------------------------- 
TOTAL ISSQN:                0,00            0,00 

NÃO TRIBUTADOS 
TOTALIZADOR               VALOR ACUMULADO (  R$) 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (F):                0,00 
ISENTO (I):                                 0,00 
NÃO-INCIDÊNCIA (N):                         0,00 

MEIOS DE PAGAMENTO 
NO   MEIO PAGAMENTO         VALOR ACUMULADO(  R$) 
01  Dinheiro                                3,25 
02  Cheque                                  0,00 
03  Cartão                                  0,00 
04  Vale                                    0,00 
TROCO                                       1,75 
TEMPO EMITINDO DOC. FISCAL:             00:00:00 
TEMPO OPERACIONAL:                      00:23:53 
NÚMERO DE REDUÇÕES RESTANTES:             003196 
------------------------------------------------ 
SEFAZ      ECF SEFAZ-01         VERSÃO: 01.00.00 
ECF: 001 LJ: 123 OPR: Antônio 
FAB:  0000000000000          12/08/2002 15:50:15  
AAAAAAAAAAAAOCIIC                            BR 
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Como indicado na figura 6, o Software Básico do ECF é o responsável por 

comandar o processador do equipamento para realização de todas as 

operações. Gravação, impressão, leitura, cancelamento, apagamento etc, 

somente é possível de se realizar se o Software Básico comandar o 

processador. Os comandos podem ser recebidos por meio das portas de 

comunicação do ECF, ou, como é o caso do ECF-MR, por meio de teclado. 

Somente o Software Básico tem acesso às áreas de armazenamento de dados 

(Memória de Trabalho e Memória Fiscal). 

Ao final das atividades do dia, deve ser emitido documento fiscal “Redução Z” 

para que os valores acumulados na Memória Fiscal do equipamento sejam 

gravados na Memória Fiscal. A Memória Fiscal é uma área de armazenamento 

permanente, ou seja, não pode ser apagada. As características exigidas para o 

dispositivo de armazenemnto da Memória Fiscal impedem o apagamento de 

seu conteúdo por sinais elétricos. Ou seja, o Software Básico não é capaz de 

comandar o apagamento do conteúdo da Memória Fiscal. 

O Software Básico não deve disponibilizar comando para apagar ou modificar 

os valores acumulados na área de Memória de Trabalho, salvo nos caso de 

intervenção técnica no ECF. A existência de comando para apagar ou modificar 

os dados é vedada pela legislação. Se os valores acumulados na Memória de 

Trabalho forem alterados, a emissão de Redução Z implicará na gravação dos 

valores alterados na Memória Fiscal do ECF (figura 9). 

A “Redução Z” contém as mesmas informações indicadas no documento 

“Leitura X”. É com base na “Redução Z” que o contribuinte efetua a 

escrituração do Livro de Saídas para apuração do valor do débito do imposto. 

Se os valores são manipulados, o valor do débito do imposto não 

corresponderá ao valor realizado. Como conseqüência, o contribuinte 

apresentará débito menor de imposto, caracterizando a prática de fraude contra 

a fazenda pública. 
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FIGURA 9 – RELAÇÃO ENTRE MEMÓRIA DE TRABALHO E MEMÓRIA 

FISCAL 
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O Modo de Intervenção Técnica é o estado em que o ECF permite o acesso à 

área da Memória de Trabalho para programação e reparação de erros 

porventura gerados quando da gravação de alguma informação.  

A gravação na Memória de Trabalho se dá por meio de sinais elétrico enviados 

pelo Software Básico. Variação de corrente elétrica ou curtocircuito podem 

alterar os valores dos sinais elétrico no momento da gravação, fazendo com 

que sejam gravados valores diferentes daquele que se pretendia gravar. 

O Modo de Intervenção Técnica também permite acesso à área de Memória 

Fiscal, mas somente para gravação. As características técnicas do dispositivo 

de armzenamento impedem o pagamento ou modificação de dados gravados. 

O ECF em estado de Modo de Intervenção Técnica permite que os valores 

armazenados na Memória de Trabalho possam ser alterados ou apagados. Por 

isso, a entrada em Modo de Intervenção Técnica somente pode ser realizada 

se o equipamento estiver sem lacre físico instalado e o interruptor de ativação 

manual, com dois estados fixos distintos, para habilitação ao Modo de 
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Intervenção Técnica estiver ligado. O interruptor está localizado na parte 

interna do ECF, somente acessível com a remoção de lacre. 

No caso do ECF de modelo ECF-MR 5020, a condição de estar ligado ou não o 

interruptor de habilitação ao Modo de Intervenção Técnica dependia da ligação 

do fio de alimentação da posição “P2” da fechadura de controle (figura 2). Com 

o fio ligado e com a chave possicionada na posição “P2” o ECF entrava em 

Modo de Intervenção Técnica, estado apto a receber comandos para gravação, 

alteração ou apagamento do conteúdo da Memória de Trabalho (figuras 10, 11, 

12 e 13). 

FIGURA 10 - INDICAÇÃO DO FIO DE INTERRUPÇÃO DO CIRCUITO DA 

POSIÇÃO “P2” DA FECHADURA DE CONTROLE, COM CIRCUITO LIGADO 

 

FIGURA 11 - DETALHE DO CIRCUITO LIGADO 
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FIGURA 12 - INDICAÇÃO DO FIO DE INTERRUPÇÃO DO CIRCUITO DA 

POSIÇÃO “P2” DA FECHADURA DE CONTROLE, COM CIRCUITO LIGADO. 

 

FIGURA 13 - DETALHE DO CIRCUITO DESLIGADO. 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O processo de homologação de ECF para uso fiscal se dá a partir de 

solicitação à Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), órgão 

vinculado ao Conselho de Política Fazendária (CONFAZ) do Ministério da 

Fazenda. 
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A COTEPE/ICMS é constituída por um representante de cada unidade 

federada, um representante da Secretaria da Receita Federal e um 

representante da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

A COTEPE/ICMS possui grupos de trabalhos designados para apreciar 

assuntos específicos. Entre os grupos constituídos encontra-se o Grupo de 

Trabalho no 46 — Emissor de Cupom Fiscal (GT46-ECF). 

O pedido de homologação apresentado pelo fabricante para homologação do 

modelo ECF-MR 5020 foi encaminhado ao GT46-ECF para apreciação, que 

designou um subgrupo de trabalho para analisar o equipamento, visando a 

homologação pela COTEPE/ICMS. 

Após análise do equipamento, o subgrupo concluiu que o ECF estava apto a 

ser apreciado pelo GT46-ECF para elaboração de parecer de homologação e 

encaminhamento à COTEPE/ICMS para aprovação e publicação no Diário 

Oficial da União. 

Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 21 de junho de 1996, o Parecer 

no 11, de 14 de junho de 1996, que homologou o equipamento da marca 

DISMAC, modelo ECF-MR 5020, com versão “1.1” de Software Básico,  

observadas as disposições dos Convênios ICMS 47/93, de 30/04/93 e 156/94. 

Dentre as definições indicadas pelo GT46-ECF no parecer de homologação do 

equipamento ECF-MR 5020, encontramos no item 6 a seguinte: 

“6) as seguintes leituras de programação, devem ser emitidas e 

verificadas antes de ser efetuado o bloqueio definitivo da posição 

“P2” da chave de controle, pelo corte do circuito, e da lacração do 

ECF-MR para autorização de uso (estas leituras devem ser 

anexadas ao atestado de intervenção):” (sic). 

Disciplinava-se no parecer a condição técnica em que o equipamento deveria 

ser disponibilizado ao usuário, pela empresa credenciada, de forma a não 

permitir o apagamento da Memória de Trabalho com o uso da chave de 
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controle na posição P2 da fechadura de controle. O procedimento 

imprescindível era o “corte do circuito” de alimentação da posição P2.  

Uma das principais característica técnica para desenvolvimento de ECF, 

exposta na legislação vigente à época, é que o equipamento, “tanto a nível de 

programação (software), como de construção do equipamento (‘hardware’)” 

(sic) não poderia possibilitar prejuízo aos controles fiscais. 

O parecer de homologação expedido para o equipamento trazia no item 1 o 

seguinte mandamento: 

“o ‘software’ básico do equipamento deve garantir a integridade das 

informações (dados) armazenadas, de modo a não permitir 

alterações indevidas, habilitar funções ou teclas bloqueadas, 

modificar ou ignorar a programação estabelecida na lacração, 

possibilitando operações não autorizadas...”. 

Indicava ainda, a penalidade a ser aplicada caso o equipamento funcionasse 

de forma contrário: “...sob pena de revogação imediata deste parecer e demais 

cominações estabelecidas na legislação pertinente”. 

Tratava-se naquele ponto do outro aspecto da fraude: a manipulação de dados 

armazenados em memória internas do equipamento. 

Na apresentação do caso por representantes do Estado da Bahia, subsisdiados 

com elementos apresentados por representantes do Estado de São Paulo que 

também iniciaram processo de verificação dos mecanismos de fraude com o 

uso do equipamento, demonstraram ao GT46-ECF todos os mecanismos e a 

possibilidade de acesso ao dados armazenados na Memória de Trabalho do 

equipamento, possibilitada pelo Software Básico do ECF, inclusive na presença 

de representantes da empresa fabricante. 

O GT46-ECF deliberou então pelo cancelamento do Paracer no 11/96, de 14 de 

junho de 1996, que homologou o modelo ECF-MR 5020 com versão 1.1 de 

Software Básico. 
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Iniciou-se os trabalhos para revisão da homologação do equipamento, visando 

a aprovação de nova versão de Software Básico para o ECF. A nova versão 

seria colocada nos equipamentos já autorizados para uso fiscal pelas unidades 

federadas. 

A análise da nova versão de Software Básico — versão 2.4 — e do hardware 

do equipamento, demonstraram: 

a) bloqueio de todas as rotinas de acesso às áreas não permitidas do 

Software Básico; 

b) as funções liberadas para comunicação foram: 

1. envio e recepção de PLU7; 

2. envio e recepção de arquivo de operadores; 

3. envio e recepção de arquivo de mensagem comercial; 

4. recepção de relatórios de venda diária por departamento, venda acumulada 

por departamento, venda diária e acumulada por PLU e venda diária e 

acumulada por operador; 

5. relatório financeiro diário e acumulado; 

6. venda diária e acumulada horária; 

7. a impressão do documento “Leitura da Memória Fiscal” e a exportação de 

dados gravados, a partir do dispositivo de armazenamento da Memória 

Fiscal; 

c) recuperação de dados da Memória Fiscal por meio das rotinas 99X1 ou 

99X2, em Modo de Intervenção Técnica; 

                                                           
7 PLU é a sigla em inglês para Price Look Up, podendo ser traduzida como “Tabela de Preço”. 
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d) não emissão de documentos em Modo de Intervenção Técnica, com 

incremento do Contador de Reinício de Operação8 na saída deste Modo; 

e) bloqueio da posição P2 da fechadura de controle com o corte do circuito, 

após intervenção técnica. 

A nova versão foi instalada em todos os equipamentos autorizados para uso 

fiscal, substituindo a versão viciada. 

O GT46-ECF iniciou estudos para aprimorar os requisitos e especificações 

para desenvolvimento de ECF com objetivo de torná-lo menos vulnerável a 

fraude e para aumento dos mecanismos de controles fiscais. 

Os estudos concluíram por novos requisitos de hardware e implementações de 

Software Básico. As principais foram: 

a) 

b) 

1. 

2. 

3. 

                                                          

definição de especificação de Placa Controladora Fiscal (PCF) como sendo 

o conjunto de recursos de hardware, internos ao ECF, que concentra as 

funções de controle fiscal; 

definição e especificação de Memória de Fita-detalhe (MFD) como sendo 

os recursos de hardware, da Placa Controladora Fiscal, para 

armazenamento dos dados necessários à reprodução integral de todos os 

documentos emitidos pelo equipamento, dispensada a Leitura da Memória 

Fiscal, e que adicionalmente: 

não permitam o apagamento e a modificação de dados; 

permitam a reprodução dos dados armazenados para arquivo em meio 

eletrônico; 

permitam a impressão de segundas vias dos documentos originalmente 

emitidos; 

 

 

8 Contador destinado ao acúmulo da quantidade de eventos decorrente da saída do Modo de 
Intervenção Técnica. 
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4. 

c) 

d) 

e) 

imprimam, em cada Redução Z, informações que permitam a recuperação 

de dados referentes a todos os documentos emitidos após a Redução Z 

anterior; 

definição de Modo de Intervenção Técnica como sendo o estado do ECF 

em que se permite o acesso direto para: 

1. alteração de conteúdo da Memória de Trabalho; 

2. inserção de informações na Memória Fiscal, referentes a: 

2.1. contribuinte usuário; 

2.2. prestador do serviço de transporte; 

3. ajuste do relógio de tempo-real; 

4. no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe: 

4.1. iniciação da Memória de Fita-detalhe; 

4.2. impressão de Fita-detalhe; 

Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP) integrantes da Placa 

Controladora Fiscal, do circuito de controle do mecanismo impressor ou 

dos recursos associados ao dispositivo de armazenamento da Memória 

Fiscal: 

1. devem ser afixados sem utilização de soquete ou conector; 

2. devem estar programados de forma a permitir a leitura de seu conteúdo; 

3. não devem estar acessíveis para programação; 

porta de comunicação serial padrão EIA RS-232-C, com conector externo 

do tipo DB-9 fêmea para uso exclusivo do fisco, para conexão de cabo com 

a seguinte distribuição: 
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1. linha 2 para RXD (Receive Data); 

2. linha 3 para TXD (Transmit Data); 

3. linha 5 para GND (Ground); 

4. linhas 4 para DTR (Data Terminal Ready) e 6 para DSR (Data Set Ready) 

em curto; 

5. linhas 7 para RTS (Request To Send) e 8 para CTS (Clear To Send) em 

curto. 

A Placa Controladora Fiscal deve apresentar as seguintes características: 

o processador deve executar exclusivamente instruções provenientes do 

Software Básico; 

a) 

b) 

c) 

d) 

os únicos dispositivos de memória acessíveis ao processador devem ser 

aqueles que implementam a Memória de Trabalho, a Memória Fiscal, a 

Memória de Fita-detalhe, o relógio de tempo-real e o Software Básico; 

a Memória de Trabalho, a Memória Fiscal, a Memória de Fita-detalhe, o 

relógio de tempo-real e o Software Básico devem ser acessíveis 

exclusivamente ao processador ou a controlador a ele subordinado; 

em relação aos recursos da Memória de Fita-detalhe, serão observadas as 

seguintes condições: 

1. caso sejam removíveis, eles devem ser protegidos por lacre físico interno 

dedicado que impeça sua remoção sem que fique evidenciada e devem 

exibir a identificação do fabricante ou importador e o seu número de série; 

1.1. no caso de esgotamento, somente em Modo de Intervenção Técnica novos 

recursos poderão ser acrescentados no ECF, desde que atendam aos 

requisitos estabelecidos; 
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1.2. no caso de dano irrecuperável, somente em Modo de Intervenção Técnica 

poderão ser substituídos por novos recursos, desde que atendam aos 

requisitos estabelecidos; 

2. devem ser protegidos por encapsulamento que impeça o acesso físico aos 

seus componentes. 

O grande avanço foi a especificação da Memória de Fita-detalhe. Estes 

recursos de hardware vieram para dotar o ECF de nova área de 

armazenamento de dados, contendo todas as informações necessárias para 

que segundas vias dos documentos emitidos no ECF possam ser impressas. 

Dessa forma, ainda que os dados armazenados na Memória de Trabalho sejam 

alterados (apagamento ou modificação), o ECF mantém íntegros os valores 

acumulados na nova área de memória. 

Como requisitos para a Memória de Fita-detalhe foram definidos: 

a) a iniciação da Memória de Fita-detalhe para uso no ECF se dará com a 

gravação de seu número de série internamente e, concomitantemente, na 

Memória Fiscal; 

b) gravação na Memória de Fita-detalhe somente será permitida se realizada 

no ECF onde ocorreu sua iniciação; 

c) os dados gravados devem ser acessíveis, no ECF onde foram gravados ou 

em outro ECF de modelo compatível, para leitura realizada por computador 

externo, via porta exclusiva do fisco, solicitada por programa aplicativo ao 

Software Básico; 

d) a impressão de Fita-detalhe somente é permitida em Modo de Intervenção 

Técnica no ECF onde ocorreu a gravação dos dados, e deve ser 

comandada diretamente no mesmo ou por programa aplicativo executado 

externamente; 
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e) as informações impressas na “Redução Z” devem permitir a recuperação 

de: 

1. todos os registros dos documentos emitidos e destinados aos registros de 

operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviço, 

dispensada a descrição da mercadoria ou do serviço registrados; 

2. valores acumulados no Contador de Ordem de Operação e no Contador 

Geral de Operação Não-Fiscal para os demais documentos fiscais, com 

respectivas denominação, data e hora de emissão; 

3. valores acumulados no Contador de Ordem de Operação e no Contador 

Geral de Operação Não-Fiscal ou Contador Geral de Relatório Gerencial 

para os documentos não-fiscais, com respectiva denominação; 

f) a recuperação dos dados a partir das informações impressas na “Redução 

Z” para um arquivo de codificação ASCII;  

g) a operação do ECF deverá ser bloqueada quando: 

1. a Memória de Fita-detalhe estiver desconectada do equipamento; 

2. for detectado defeito na Memória de Fita-detalhe; 

3. a Memória de Fita-detalhe esgotar a sua capacidade de armazenamento, 

sendo que: 

3.1. quando a capacidade remanescente dos recursos for inferior a 3% (três 

por cento) de sua capacidade de armazenamento total, o ECF deve 

informar esta condição na “Leitura X” e na “Redução Z”, com a impressão 

da seguinte expressão: “MEMÓRIA DE FITA-DETALHE EM 

ESGOTAMENTO – INFORMAR AO CREDENCIADO”; 

3.2. os recursos deverão possibilitar a finalização do documento em emissão e 

a emissão de uma “Redução Z”, antes do esgotamento da sua capacidade 
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de armazenamento, devendo a “Redução Z” ser emitida automaticamente 

quando da finalização do documento em emissão; 

3.3. é permitida somente a impressão da Fita-detalhe; 

h) quando da emissão da “Leitura da Memória Fiscal”, deverão ser gravados 

na Memória de Fita-detalhe, no mínimo, o valor do Contador de Ordem de 

Operação, a denominação do documento, a data e a hora de sua emissão; 

i) quando da emissão da Fita-detalhe deverão ser gravados na Memória 

Fiscal o valor do Contador de Fita-detalhe, a data e hora da emissão e os 

valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último 

documento impresso; 

j) quando da gravação na Memória Fiscal da identificação de contribuinte 

usuário, estes também deverão ser gravados na Memória de Fita-detalhe; 

k) a gravação dos registros na Memória de Fita-detalhe deve preceder a 

finalização da impressão do respectivo documento. 

O ECF passou a apresentar o esquema da figura 14, em substituição ao da 

figura 6. 

O processo de análise de ECF com vistas à homologação do equipamento 

para uso fiscal, por parte da COTEPE/ICMS, também foi aprimorado. 

Foi assinado com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) convênio para 

análise de hardware de equipamento ECF, além de assessoria técnica na área 

de tecnologia da informação. O órgão do MCT encarregado de realizar a 

análise foi a então Fundação Centro Tecnológico para Informática (CTI), 

transformado posteriormente no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

(ITI), cujas atribuições de pesquisas e análise foi desmembrada no ano de 

2002, sendo atribuída ao atual Centro de Pesquisa Renato Archer (CenPRA). 
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FIGURA 14 - ESQUEMA DE HARDWARE COM BASE NAS 

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DE HARDWARE INDICADOS NO 

CONVÊNIO ICMS 85/01. 
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A análise de ECF passou a contemplar aspectos de hardware, de software e 

referentes a procedimentos fiscais. 

O fabricante passou a apresentar dois equipamentos acabados para análise, 

acompanhados de: 

a) toda a documentação pertinente ao equipamento, contendo: 

instruções de operação para usuário; 2. 

3. 

4. 

5. 

instruções de programação, contendo os procedimentos de interação entre 

aplicativo e o Software Básico; 

instruções para intervenção técnica, compreendida como o conjunto de 

operações de configuração do ECF para uso; 

diagramas de circuito eletrônico do hardware dedicado às funções fiscais 

do ECF, com identificação de seus componentes e das funções 

desempenhadas por estes componentes; 
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lista das funções de cada porta de comunicação; 6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

lista de todos os aparelhos e dispositivos eletrônicos internos agregados ao 

hardware dedicado às funções fiscais do ECF, identificando fabricante, 

marca, modelo e funções desempenhadas no ECF; 

relação dos endereços e níveis de interrupções utilizados pelo hardware 

dedicado às funções fiscais do ECF, com indicação de suas finalidades; 

relação dos endereços efetivamente utilizados no dispositivo de 

armazenamento do Software Básico; 

descrição funcional da programação gravada em Dispositivos Lógicos 

Programáveis; 

b) dispositivo que permita ao equipamento leitor acesso direto ao conteúdo da 

Memória Fiscal do ECF; 

c) amostra ou emulador de cada um dos periféricos necessários para que o 

ECF tenha capacidade de executar todas as funções fiscais nele 

implementadas, incluindo as conexões físicas necessárias, acompanhado 

de suas instruções de operação; 

d) os arquivos do Software Básico no formato binário; 

e) programa em meio eletrônico, executável em ambiente Windows, 

acompanhado de suas instruções de operação, para conversão do arquivo 

em hexadecimal ou binário com o conteúdo lido da Memória Fiscal em 

arquivo; 

f) programa aplicativo, executável em ambiente DOS ou Windows, que 

permita o envio de todos os comandos aceitos pelo software básico do 

ECF-IF ou ECF-PDV, informando, simultaneamente, no formato 

hexadecimal, o comando enviado e respectiva resposta do Software 

Básico, acompanhado de suas instruções de operação; 
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g) listagem do Software Básico, expressa em formato hexadecimal, impressa 

em papel timbrado com todas as páginas numeradas e rubricadas pelo 

representante legal do fabricante ou importador; 

h) as seguintes declarações, com firma reconhecida, assinada por 

representante legal do fabricante ou importador: 

1. das identificações de todos os arquivos apresentados em meio eletrônico 

com indicação de suas funções; 

2. do material que está sendo entregue; 

f) 

g) 

h) 

1. 

2. 

i) 

um dispositivo adicional de armazenamento da Memória Fiscal em 

condições de substituir os dispositivos equivalentes integrantes dos ECF 

apresentados para análise; 

um exemplar do modelo de etiqueta utilizada pelo fabricante ou importador 

para lacração do dispositivo de armazenamento do Software Básico; 

no caso de ECF-MR, programa aplicativo, executável em ambiente DOS ou 

Windows, que permita o envio dos comandos abaixo indicados, aceitos 

pelo Software Básico, informando, simultaneamente, no formato 

hexadecimal, o comando enviado e respectiva resposta do Software 

Básico, acompanhado de suas instruções de operação: 

comandos de programação; 

comando para transferência do conteúdo da Memória Fiscal para arquivo 

em formato hexadecimal ou binário; 

no caso de ECF que disponha de Memória de Fita-detalhe, programa 

aplicativo, executável em ambiente DOS ou Windows, acompanhado de 

suas instruções de operação, que permita: 
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a transferência dos dados gravados, via porta serial, para arquivo que 

possa ser tratado por sistema de banco de dados comercialmente 

disponível para ambiente Windows; 

1. 

2. 

3. 

j) 

k) 

1. 

2. 

a impressão de segundas vias; 

a recuperação dos dados a partir das informações impressas na “Redução 

Z” para um arquivo que possa ser tratado por sistema de banco de dados 

comercialmente disponível para ambiente Windows; 

arquivos-fonte, em meio magnético óptico não regravável, de programação 

de Dispositivos Lógicos Programáveis, acompanhados da indicação da 

ferramenta de programação e de informações técnicas sobre os 

dispositivos programáveis utilizados; 

programa aplicativo, em meio magnético óptico não regravável, executável 

em ambiente Windows, acompanhado de suas instruções de operação, 

para acesso à porta de comunicação do ECF de uso exclusivo do fisco, 

observando-se: 

o programa deve ser auto-instalável, dotado de ajuda para sua utilização e 

capaz de obter todas as leituras em todos os modelos de ECF e versões de 

Software Básico homologados para o fabricante; 

as leituras obtidas, exceto a leitura do Software Básico, devem ser 

armazenadas em um ou mais arquivos do tipo texto, que possa ser 

processado por planilha eletrônica ou sistema de banco de dados 

comercialmente disponíveis para ambiente Windows. 

Com os elementos apresentados também é possível a análise de Software 

Básico, incluindo os programas-fontes. Esta análise, quando realizada, 

dispensa a análise funcional do Software Básico, pois consiste na análise linha-

a-linha do programa elaborado pelo fabricante e residente no equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O equipamento Emissor de Cupom Fiscal possui dispositivos de 

armazenamentos de dados acessíveis somente ao seu processador e este 

deve receber somente instruções provenientes do Software Básico. 

O Software Básico não deve dispor de comandos que possbilite a manipulação 

de dados armazenados nas áreas de memória do ECF por comandos 

provenientes de programa aplicativo externo. 

Os fatos denunciados demonstraram a vulnerabilidade dos procedimentos de 

acesso ao Modo de Intervenção Técnica no equipamento de modelo ECF-MR 

5020, ainda que o ato de homologação indicasse a necessidade de conferência 

da desativação do circuito da posição “P2” da fechadura de controle do 

equipamento. 

Para aprimorar o equipamento, foi exigida a implementação de interruptor de 

ativação manual, com dois estados fixos distintos, para habilitação ao Modo de 

Intervenção Técnica. O estado aberto habilita o Modo de Intervenção Técnica. 

O Software Básico do equipamento de modelo ECF-MR 5020 apresentou 

discrepância em relação aos requisitos exigidos na legislação. Comprouvou-se 

a existência de rotina ou função que possibilitava que comando de aplicativo 

externo manipulasse dados armazenados na Memória de Trabalho do ECF. 

Esse foi o primeiro e único caso comprovado até o momento em que o 

Software Básico desenvolvido pela fabricante do equipamento permitia o 

acesso à Memória de Trabalho do ECF, para que valores acumulados 

pudessem ser diminuídos ou apagados antes da gravação dos valores na 

Memória Fiscal do equipamento. 

Os novos requistos exigidos para o ECF estabelece a implantação de recursos 

de hardware que implentem a Memória de Fita-detalhe. Nesta memória são 
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gravados todas as informações necessárias para reproduzir a segunda via de 

documento emitido no ECF. A gravação nessa àrea de memória ocorre antes 

da finalização da impressão do respectivo documento, o que cria critério de 

segurança para contrapor a possibilidade de perda de valores acumulados na 

Memória de Trabalho. 

As exigências e requistos estabelecidos na nova legislação, aliado ao novo 

processo de análise de ECF, troxeram melhorias e segurança para o ECF e ao 

processo de homologação. 

A fraude eletrônica em ECF tournou-se mais difícil, porém não impossível. A 

participação do fabricante “deixando” a possibilidade de manipulação dos 

dados armazenados é de difícil comprovação, sendo possível somente com a 

análise estrutural do programa-fonte escrito para o Software Básico. 

Estudos para estabelecer mecanismos de controle fiscais em ECF devem ser 

contínuos, devendo estar voltado para especificação formal de requisitos, 

seguindo normas internacionais. Estudos também devem ser iniciados para a 

introdução de certficação digital para os documentos eletrônicos gerados pelo 

ECF a partir de dados armazenados em áreas de memórias internas do ECF. 
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