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Criado em 2012 por meio da 
Lei nº 14.020, o programa Nota 
Fiscal Gaúcha completou, em ju-
nho deste ano, dez anos. Por meio 
da distribuição de prêmios e ou-
tras vantagens, a iniciativa visa in-
centivar o cidadão gaúcho a incluir 
o seu CPF no ato de suas compras, 
bem como conscientizá-lo sobre a 
importância social do tributo. 

“O cidadão, ao pedir o CPF 
na nota, está contribuindo com o 
Fisco. Com esses recursos, o Es-
tado realiza investimentos e tam-
bém retorna parte dos valores ao 
cidadão, em repasses para entida-
des assistenciais, sorteios para pes-
soas físicas e descontos no IPVA”, 
resume o coordenador do NFG, 
Fernando Rodrigues dos San-
tos. Conforme Santos, o progra-
ma contabiliza, atualmente, 2,6 
milhões de pessoas cadastradas, 

o que, conforme a base de dados 
utilizada, equivale a cerca de 24% 
da população gaúcha. 

Para o Estado, a ideia é que o 
NFG contribua no combate à so-
negação, aumente a confiabilida-
de no documento fiscal, ajude o 
governo a ter uma visão do fluxo 
das cadeias produtivas, entre ou-
tros benefícios. “Ao pedir CPF na 
nota, o cidadão está ‘obrigando’ a 
empresa a emitir o documento fis-
cal e, assim, informando a circula-
ção de mercadorias ocorrida, que 
é o fato gerador do principal im-
posto estadual: o ICMS”, expli-
ca Santos. 

O coordenador do programa 
esclarece ainda que a escolha pelo 
CPF se deu por ser um documen-
to padronizado nacionalmente, o 
que facilita, por exemplo, a parti-
cipação e identificação do cidadão 
nas premiações, além de permitir 
que pessoas de outros estados pos-
sam fazer parte do NFG. 

“Ao contrário do que muitos 
pensam, o objetivo não é ter acesso 
aos dados de consumo de cada ci-
dadão, mas movimentar uma rede 
que traz benefícios a todos, com-
batendo a informalidade, a sone-
gação e a concorrência desleal”, es-
clarece Santos. 

Ainda conforme o coordena-
dor do Nota Fiscal Gaúcha, após 
a implementação, em 2021, de 
novas modalidades ao programa, 
como o Receita Certa e o De-
volve ICMS, a iniciativa deu um 
salto no número de inscritos, com 
mais de 500 mil novos participan-
tes. “Um crescimento significati-
vo e fruto do aperfeiçoamento do 
NFG. A Receita Estadual bus-
ca tornar o programa reconheci-
do pelo cidadão ao fortalecer suas 
modalidades e os benefícios aos 
contribuintes”, relata Santos. 

Hoje, os municípios que apre-
sentam maior participação per-
centual de sua população cadas-

trada no programa são Nova Boa 
Vista, com 92,7% de inscritos, 
Palmitinho, com 84,5%, São José 
do Inhacorá, com 76,6%, Vis-
ta Alegre, com 59,8% e Salvador 
das Missões, com 55,8%. Entre 
as vinte cidades mais populosas 
do Estado, os destaques são Por-
to Alegre (32,3%), Santa Cruz do 
Sul (31,9%), Rio Grande (31,4%), 
Santa Maria (29,4%) e Cachoei-
rinha (27,4%). Conforme a Re-
ceita Estadual, atualmente, todos 
os 497 municípios do Rio Gran-
de do Sul possuem participantes 
no NFG. 

O  conselheiro do Conse-
lho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul (CRCRS) 
e integrante do grupo de traba-
lho da Secretaria da Fazenda do 
Rio Grande do Sul (Sefaz/RS) 
Gustavo Ferres reforça que a im-
portância de programas como o 
Nota Fiscal Gaúcha para os fis-
cos estaduais está na possibilidade 
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do cidadão ajudar na arrecadação 
de impostos. 

“A partir do momento que o 
consumidor de uma determina-
da mercadoria solicita a inclusão 
do seu CPF na nota fiscal, ele está 
ajudando a reduzir a evasão fis-
cal, tornando-se um agente fisca-
lizador”, ressalta. Ele lembra que 
outros estados também possuem 
programas semelhantes ao do Rio 
Grande do Sul, como o Nota Pau-
lista, de São Paulo, vigente des-
de 2007.

No próprio  Estado, ideias 
semelhantes já haviam sido im-
plementadas pela Sefaz/RS. Em 
meados da década de 1980, foi 
criado o “Bolão do ICM”, que ti-
nha como foco aumentar a arreca-
dação do tributo no Estado. Nele, 
a população trocava notas fiscais 
por cupons e concorria a sorteios 
de prêmios variados. 
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Os sorteios em dinheiro 
do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) 
tem sido uma das principais fer-
ramentas para atrair novos par-
ticipantes ao programa. A Se-
cretaria da Fazenda do Estado 
informa que são R$ 700 mil sor-
teados todo o mês. Além disso, 
nos meses de setembro e dezem-
bro a premiação principal é de R$ 
100 mil, o que significa um total 
de R$ 8,5 milhões sorteados por 
ano. Para concorrer a esses prê-
mios, basta estar cadastrado no 
programa e registrar o número do 
CPF na nota fiscal no momento 
das compras em estabelecimen-
tos participantes. 

Em 2019, o programa lançou 
o Receita da Sorte, uma moda-
lidade de premiação instantânea 
em que o participante cadastrado 
deve fazer a leitura do QR Code 
da Nota Fiscal com o seu CPF no 
aplicativo do NFG para verificar 
se foi premiado. Ou seja, o cida-
dão, com seu tablet ou smartpho-
ne, abre o aplicativo, seleciona o 
ícone Receita da Sorte, apon-
ta a câmera do dispositivo mó-
vel para o QR Code e aguarda 
o resultado.

Caso seja contemplado, a in-
formação é imediata. As notas, 

contudo, precisam ser lidas no dia 
da compra. “São no mínimo 10 
prêmios diários de R$ 500, com 
prêmios extras de R$ 3 mil em 
semanas com datas comemora-
tivas, como Dia das Mães e Dia 
dos Pais”, detalha o coordenador 
do NFG, Fernando Rodrigues 
dos Santos.

Outro atrativo aos contri-
buintes que participam do pro-
grama são os descontos de 5%, 
3% e 1% no valor do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Para ob-
ter o desconto máximo de 5%, é 
preciso ter pelo menos 150 do-
cumentos fiscais registrados com 
o número do CPF a cada ano. 
Conforme o coordenador do 
NFG, no IPVA de 2022, 642 
mil veículos tiveram direito ao 
benefício, totalizando cerca de 
R$ 25 milhões.

Além dos prêmios em di-
nheiro e descontos no IPVA, a 
iniciativa prevê, desde 2021, uma 
modalidade que funciona como 
uma espécie de “cashback”. Cha-
mada de Receita Certa, a novi-
dade permite que o participante 
receba parte do imposto de volta 
sempre que houver aumento real 
da arrecadação do ICMS do va-
rejo, independente de sorteio. A 
apuração é trimestral e o valor 
distribuído varia conforme o per-
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centual de aumento da arrecada-
ção no período. 

Para cada R$ 1,00 em com-
pras com CPF na Nota no trimes-
tre anterior é gerado um ponto, 
sendo calculado o valor que o ci-
dadão terá a receber na apuração. 
Conforme a Secretaria da Fazen-
da do RS, a primeira rodada re-
sultou em R$ 64 milhões a serem 

distribuídos a mais de 1,5 milhão 
de cidadãos premiados (valor má-
ximo de R$ 193,03). Já a segunda 
rodada totalizou R$ 74 milhões 
(R$ 36 milhões do trimestre e R$ 
38 milhões não resgatados e acu-
mulados da primeira rodada) para 
mais de 1,8 milhão de participan-
tes (valor máximo de R$ 172,00). 
O prazo de resgate dos valores é 

de até 90 dias, via PIX ou conta 
corrente Banrisul.

Conforme Santos, apenas 
10% dos premiados no sorteio 
mensal não solicitam o resgate do 
seu prêmio. E tanto os prêmios de 
sorteios quanto os valores da Re-
ceita Certa voltam para o orça-
mento e são disponibilizados na 
próxima rodada.

REPORTAGEM

Com o passar dos anos, ini-
ciativas semelhantes ao NFG pas-
saram a incorporar dinâmicas que 
estimulassem, cada vez mais, a ci-
dadania e a solidariedade dos cida-
dãos. O Nota Fiscal Gaúcha, por 
exemplo, faz parte do chamado 
Sistema de Cidadania Fiscal, que 
envolve outras ações voltadas para 
esse propósito, como o Progra-
ma de Educação Fiscal, o Portal 
Transparência RS e a Oficina do 
Gasto Público e Sustentabilidade. 
No caso do NFG, a ação se dá ao 
possibilitar o participante indicar 
alguma entidade como destinatá-
ria de repasses do orçamento. 

Os valores para cada institui-

ção são definidos conforme pon-
tuação garantida pelos partici-
pantes toda vez que colocam CPF 
na nota no momento da compra. 
Conforme a Sefaz-RS, os repasses 
às entidades sociais são de cerca de 
R$ 21 milhões anuais. Os recur-
sos são destinados a instituições 
das áreas da saúde (R$ 6 milhões), 
educação (R$ 6 milhões), assistên-
cia social (R$ 6,6 milhões) e pro-
teção animal (R$ 2,4 milhões). 
Desde o início do programa, já fo-
ram R$ 141,3 milhões repassados 
nessa modalidade. 

Ainda conforme a pasta, as 
principais entidades contempladas 
no ano passado foram a AACD 

Porto Alegre, a Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, 
a APAE de Marau, o Hospital 
Casa de Saúde de Santa Maria e o 
Hemopasso de Passo Fundo. 

A indicação dessas institui-
ções acontece no momento do 
cadastro do participante, quando 
ele deve indicar ao menos uma re-
presentante do terceiro setor e no 
máximo cinco. Cada entidade in-
dicada recebe o equivalente a pelo 
menos de todos os pontos obtidos 
pelo cidadão. Portanto, se ele rea-
lizar compras com CPF no valor 
de R$ 500, o que significa 500 
pontos, cada uma das cinco enti-
dades apoiadas recebe 100 pontos. 

Repasses a entidades sociais somam R$ 21 milhões ao ano
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Santa Casa da Capital é uma das principais contempladas pelo NFG

Outro recente lançamento 
envolvendo o NFG foi o Devolve 
ICMS, iniciativa que prevê a de-
volução de parte do ICMS pago 
para pessoas de baixa renda. O 
programa abrange famílias ins-
critas no Cadastro Único (CadÚ-
nico) que recebam o benefício do 
Auxílio Brasil (antigo Bolsa Fa-
mília) ou que cujo titular familiar 

tenha algum dependente matri-
culado na rede estadual de ensino 
médio regular.

Conforme critérios do CadÚ-
nico, todas as famílias possuem 
renda mensal de até três salários 
mínimos nacionais ou renda per 
capita por mês inferior a meio sa-
lário mínimo nacional. A devolu-
ção é de R$ 400,00 por ano, paga 

em quatro parcelas anuais de R$ 
100,00.

Para o contador e conselheiro 
do CRCRS Gustavo Ferres, pro-
gramas como o Devolve ICMS 
contribui para promover justi-
ça fiscal no País, enquanto não é 
implementada uma ampla refor-
ma tributária. “O Devolve ICMS 
é sim um programa que promove 

a justiça fiscal, uma vez que visa 
devolver ICMS para famílias de 
baixa renda, as quais são mui-
to afetadas pela alta carga de im-
postos incidentes sobre o consu-
mo”, ressalta. 

Ele explica que a matriz de 
tributos está estruturada, em sua 
maior parte, sobre o consumo das 
famílias e que, portanto, o impac-

to da carga tributária acaba atin-
gindo aquelas de menor renda. 

Ferres alerta, porém, que a re-
forma tributária é uma questão 
mais ampla e complexa, pois exi-
ge pensar em uma matriz tributá-
ria que vise simplificar a apuração 
e arrecadação de tributos, além 
de ser justa para o governo e para 
os contribuintes.

Novidade prevê devolução de parte do ICMS pago para famílias de baixa renda


