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RESUMO 

 

No intuito de alargar a base tributária e instituir uma linearidade contributiva no 

segmento das indústrias de confecção no Ceará, a SEFAZ-CE instituiu o regime de 

substituição tributária para este segmento. O objetivo da nova política tributária visou 

estabelecer um regime de tributação operacional, linear e simplificado; propiciar maior 

competitividade no mercado, neutralizar a concorrência desleal entre os contribuintes 

do Estado e alargar a base tributável. Para verificar o impacto desta nova política 

tributária na arrecadação do setor, aplicou-se a metodologia econométrica do 

estimador de Diferença em Diferenças em uma base de dados dos anos de 2004 a 

2008 de contribuintes do estado do Ceará e considerou-se o Decreto n° 28.443/2006 

como marco temporal para uma comparação entre o antes e o depois. Em termos 

gerais, houve crescimento de arrecadação para os contribuintes do setor no regime 

de recolhimento MICROEMPRESA, e redução na arrecadação para os contribuintes 

do regime de recolhimento NORMAL e EPP. 

 

Palavras-chave: ICMS. Substituição Tributária. Arrecadação. Indústria de Confecção. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In order to broaden the tax base and establish a contributory linearity in the garment 

industry segment in Ceará, SEFAZ-CE instituted the tax substitution regime for this 

segment. The objective of the new tax policy was to establish a linear and simplified 

operational taxation regime; to foster greater competitiveness in the market, to 

neutralize unfair competition among state taxpayers and to broaden the tax base. In 

order to verify the impact of this new tax policy on the collection of the sector, the 

econometric methodology of the Difference in Difference estimator was applied in a 

database from the years 2004 to 2008 of taxpayers from the state of Ceará and was 

considered the Decree n ° 28.443 / 2006 as the time frame for a comparison between 

before and after. In general terms, there was a growth in tax collection for the sector's 

taxpayers in the MICROEMPRESA collection system, and a reduction in the collection 

for the taxpayers of the NORMAL and EPP collection system.  

 

Keywords: ICMS. Tax Replacement. Collection. Clothing industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial 

do Ceará - INDI, as indústrias cearenses do setor do vestuário têm significativo 

potencial de crescimento. 

Conforme o INDI a área mais representativa é a de confecção de peças do 

vestuário. Em seguida, aparece a confecção de roupas íntimas, que representa quase 

20% dos estabelecimentos e 25% dos empregos e da transformação industrial no 

setor do Estado. A fabricação de meias é a menos representativa, não chegando a 

1% de participação na indústria do vestuário. 

Em relação à distribuição geográfica do segmento no Ceará, segundo o 

INDI, verifica-se que os dez municípios que possuem maior representatividade detêm 

mais de 90% dos estabelecimentos e dos empregos formais. Desses, apenas Juazeiro 

do Norte, Iguatu e Sobral não estão na região metropolitana de Fortaleza. Já as 

exportações, são predominantemente de produtos de malha, que chegam a ser quase 

80% do total. 

Ainda conforme o INDI dentre os segmentos, o que possui maior 

representatividade é o de T-shirts e camisolas interiores, com mais de 20% de 

participação. Este, somado aos outros principais (moda íntima, roupões de banho, 

robes e casacos, vestidos, saias, calças e bermudas de uso feminino), chega a 

ultrapassar o valor de 50% do setor. No período abrangido pela pesquisa, os 

segmentos que tiveram comportamento mais dinâmico foram moda íntima, roupões 

de banho e robes, com crescimento de 15,6% na participação das exportações, e 

moda praia, com 7,4%. 

No que diz respeito ao destino dos produtos cearenses de vestuário, o INDI 

verificou que os dez principais compradores representam quase 90% das exportações 

do setor. Dentre esses, quatro são da América Latina e representam 70% das 

exportações, sendo a Argentina o principal destino. Ao comparar o grupo de países 

selecionados de 2008 a 2012, percebe-se a saída de países europeus (Espanha e 

Itália) e a entrada de africanos (Angola e Suriname), movimento possivelmente 

explicado pela crise econômica e a procura de novos mercados por parte do setor 

cearense. 

As indústrias dos segmentos têxtil e de confecção do estado do Ceará 

possuem um relevante potencial de crescimento, apesar da forte e crescente 
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concorrência das empresas asiáticas, em especial a chinesa. Mas, para que a cadeia 

do vestuário do Estado continue crescendo e não perca de vez mais espaço para 

esses competidores, os empresários necessitam ser proativos a fim de que se tornem 

mais competitivos e não desperdicem as oportunidades, utilizando-se, principalmente, 

de novos investimentos em inovação. 

Os subsetores para os quais o Ceará exporta produtos de maior valor 

agregado apresentam os melhores resultados em participação nas exportações e na 

produção, com destaque para a moda íntima. 

Nesse contexto, o Governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria da 

Fazenda, na tentativa de diminuir a evasão fiscal, alargando a base tributária e 

estipulando uma carga tributária linear, publicou no ano de 2006 o Decreto de N° 

28.443 abrangendo o segmento econômico das indústrias de confecção. Indústrias de 

confecção são aquelas que produzem confecções a partir de insumos, tais como: 

tecidos, linhas, botões, etc. Segundo a FIESC a indústria de confecção contempla as 

atividades dos serviços de confecção de artigos do vestuário e fabricação de artigos 

de malharia e tricotagem. 

Deste modo, foi instituída uma nova metodologia de cálculo e cobrança do 

ICMS por intermédio do instituto da substituição tributária. Passou-se da metodologia 

de crédito/débito do imposto para uma cobrança antecipada nas entradas de 

mercadorias nos estabelecimentos.  

Blanco (2010) define a substituição tributária como uma ferramenta fiscal 

de vanguarda no exercício da imposição tributária, pois concentra a iniciativa de 

cobrança, antecipa o fluxo de caixa das Fazendas Públicas, reduz e aperfeiçoa o 

esforço fiscal e, consequentemente, reduz a evasão fiscal. 

Nesse sentido, todo o imposto devido é cobrado no momento da compra. 

Toda a carga tributária, no que concerne ao ICMS, é recolhida neste momento.  

Para Palácio (2012) a cultura da sonegação fiscal ainda é bastante 

expressiva, mesmo com todas as políticas de combate à sonegação e à evasão fiscal. 

Deste modo, o Estado buscou reduzir a evasão fiscal, pois utilizou sua 

estrutura de postos fiscais já disponível para operacionalizar a cobrança do imposto. 

Toda mercadoria destinada para as indústrias de confecção em compras 

interestaduais já é tributada no momento da entrada no Estado, ou seja, já na fronteira 

ocorre o pagamento do ICMS de acordo com a carga líquida estabelecida no Decreto, 

ou seja, 8% sobre o valor da operação. 
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Além disso, em compras internas, o Decreto estipula que as Indústrias 

Têxteis são responsáveis por reter e recolher o ICMS da operação posterior. Assim o 

Estado concentrou em poucos contribuintes a obrigação de recolher o imposto de toda 

a cadeia produtiva, o que facilitou processos de controle, fiscalização e arrecadação. 

O Estado atribuiu às indústrias têxteis a condição de substitutos tributários, 

responsabilizando-os pela retenção e recolhimento do imposto. 

Sabbag (2016) conclui que a substituição tributária possui função de 

arrecadar o tributo por conta do Estado, não considerando o substituto como 

verdadeiro devedor do tributo. 

O objetivo deste trabalho consiste em estudar o impacto da implementação 

do Decreto Estadual n° 28.443/2006 no desempenho da arrecadação do ICMS no 

setor da indústria de confecção no estado do Ceará, aplicando-se a metodologia 

econométrica Diferença em Diferenças. A base de dados contemplou os exercícios 

de 2004 a 2008 formada por contribuintes do estado do Ceará. Fornecida pela SEFAZ-

CE a base de dados considerou o Decreto em epígrafe como marco temporal para 

uma comparação entre o antes e o depois.  

O trabalho está dividido em quatro capítulos, sendo este o primeiro. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico do estudo, tratando-se de assuntos 

relativos aos aspectos gerais do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços), ao instituto da substituição tributária (ST), ao Decreto 

n° 28.443/2006, aos estudos sobre substituição tributária no Ceará e a características 

estatísticas do grupo de tratamento. 

A terceira parte do trabalho contém a descrição da base de dados, dispõe 

sobre a metodologia do estimador de Diferença em Diferenças e apresenta o modelo 

econométrico. 

No último capítulo estão relatados os resultados obtidos por porte de 

empresas (NORMAL, EPP e MICROEMPRESA), controlados por CNAE, e as 

conclusões acerca do impacto da mudança da política tributária na arrecadação do 

setor das indústrias de confecção no Ceará. 

 

 

 

 

 



13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos do ICMS 

 

Sob a égide da Constituição Federal (CF) em seu art. 155 II, os Estados e 

o Distrito Federal instituíram no âmbito de seus respectivos territórios o imposto 

denominado ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação. Estipulou ainda a Carta Magna que cabe a lei complementar federal 

dispor sobre contribuintes, substituição tributária, regime de compensação, 

estabelecimento responsável, dentre outras. 

A Lei Complementar 87/1996, denominada Lei Kandir, veio, portanto, no 

sentido de estabelecer normas gerais do ICMS para os Estados. Norteados nessa lei 

complementar federal, os Estados elaboraram suas respectivas legislações.  

O estado do Ceará por meio da Lei 12.670/1996 convalidou todas as 

disposições legais pertinentes ao ICMS, definindo fatos geradores, contribuintes, 

regime de substituição tributária e de compensação do imposto, definição do 

estabelecimento, base de cálculo, dentre outras regras. Esta Lei foi regulamentada 

pelo Decreto Estadual n° 24.569/1997. 

Com função primordial arrecadatória para o tesouro estadual e classificado 

como um imposto fundamentalmente fiscal, o ICMS incide sobre as mercadorias e 

serviços de forma não cumulativa, podendo conforme art. 155, § 2°, III ser seletivo em 

função da essencialidade da mercadoria. 

Conforme Sabbag (2016) o ICMS, imposto estadual, sucessor do antigo 

Imposto de Vendas e Consignações (IVC), foi instituído pela reforma tributária da 

Emenda Constitucional n. 18/65 e representa cerca de 80% da arrecadação dos 

Estados. É gravame plurifásico (incide sobre o valor agregado, obedecendo - se ao 

princípio da não cumulatividade – art. 155, § 2º, I, CF), real (as condições da pessoa 

são irrelevantes) e proporcional, tendo, predominantemente, um caráter fiscal. 

Ademais, é imposto que recebeu um significativo tratamento constitucional – art. 155, 

§ 2º, I ao XII, CF, robustecido pela Lei Complementar n. 87/96, que substituiu o 

Decreto - lei n. 406/68 e o Convênio ICMS n. 66/88, esmiuçando-lhe a compreensão, 

devendo tal norma ser observada relativamente aos preceitos que não contrariarem a 

Constituição Federal. 
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No mesmo entendimento Alexandre (2016) expõe que o ICMS tem 

finalidade indiscutivelmente fiscal, apesar de a Constituição Federal permitir que seja 

seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços (CF, art. 155, 

§2.º, III), faculdade que, se utilizada, proporcionaria visíveis notas de extrafiscalidade 

ao tributo, pois sua incidência seria mais elevada sobre as mercadorias e serviços 

consumidos pelas pessoas de maior capacidade contributiva, de modo a redistribuir 

renda.  

O fato gerador do imposto ocorre na circulação jurídica da mercadoria, 

entendida essa como sua mudança de propriedade. O fato ocorre com a 

concretização da hipótese de incidência prevista em lei. 

Mazza (2015) discorre que o primeiro elemento integrante do fato gerador 

do ICMS é o conceito de “circulação”. Entretanto, para que o imposto seja devido, a 

mercadoria deve circular juridicamente, não bastando sua mera circulação física. Isto 

quer dizer que é necessária a mudança de propriedade da mercadoria, sua tradição 

(circulação em sentido jurídico), para que incida o ICMS, sendo indevido o imposto no 

caso de simples transporte do item sem mudança de titularidade. 

Para Machado (2010) operações relativas à circulação de mercadorias são 

quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de 

cada um deles, que implicam circulação de mercadorias, vale dizer, que implicam 

mudança da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as 

leva da fonte até o consumidor. 

No que tange à concessão e revogação de benefícios fiscais de ICMS, 

deve-se observar, como regra, prévia deliberação conjunta dos Estados e do Distrito 

Federal, conforme disposto no art. 155, § 2º, XII g da CF. Tal prerrogativa é discutida 

no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária. 

 

2.2 O Regime da substituição tributária 

 

A administração tributária busca constantemente arrecadar tributos de 

forma eficiente e que facilite a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias 

por parte dos contribuintes. A adoção de uma sistemática que consiste na atribuição 

de responsabilidade pelo pagamento do ICMS a terceiros, em relação a operações ou 

prestações praticadas por outros, vem sendo utilizada com frequência cada vez maior. 



15 

A CF define em seu art.150, § 7º, que a lei poderá atribuir a sujeito passivo 

de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou 

contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 

preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

No artigo 6º da Lei Complementar 87/1996 está prevista a possibilidade de 

cada ente federativo instituir a substituição tributária, in verbis: 
 

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário 
a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que 
assumirá a condição de substituto tributário. 
§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente 
sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, 
concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença 
entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que 
seja contribuinte do imposto. 
§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, 
bens ou serviços previstos em lei de cada Estado. 
 

Essa metodologia consiste na substituição tributária, regime pelo qual a 

responsabilidade de recolhimento ou retenção do imposto recai, ou é transferida, para 

outro contribuinte. Ocorre um fato gerador presumido, pois se recolhe o imposto antes 

mesmo da circulação jurídica da mercadoria acontecer. 

Maneira (2003) entende que a substituição tributária, seja “para frente” ou 

“para trás”, tem um único objetivo: atender à praticidade tributária. O princípio da 

praticidade tem por finalidade tornar o direito exequível, isto é, aproximar a norma 

jurídica da realidade que pretende regular. 

Com o advento da Lei 12.670/1996 em seu art. 18 foi normatizado no 

estado do Ceará o instituto da substituição tributária. Conjugada com a Lei 

14.237/2008 criou-se o regime de substituição tributária - carga líquida - de vários 

segmentos econômicos discriminados pela lei. Tal carga líquida, nada mais é que um 

percentual estipulado sobre a base de cálculo do ICMS. 

Mariano, Werneck e Bezerra (2007) destacam que historicamente, o 

fenômeno da substituição tributária não se trata de mera criação de nossos 

legisladores, tal regime jurídico-tributário tem origem bem antiga. A sujeição passiva 

por substituição é instituto encontrado nas legislações de diversos países. Alguns 

autores acreditam que o mesmo já se verificava em época romana, outros, na Europa 

no fim do século XVIII. 

Mazza (2015) expõe que por razões de conveniência arrecadatória, o 

legislador pode eleger terceira pessoa, distinta daquela que realizou o fato gerador, 
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como responsável tributária pelo recolhimento do valor devido (art. 128 do CTN). 

Assim, o responsável tributário funciona como uma espécie de coletor de tributos, 

arrecadando valores para o Fisco em substituição ao contribuinte, por expressa 

determinação legal. 

Alexandre (2016) classifica a Substituição Tributária em três tipos: 

1. ST de operações anteriores (regressiva) – o legislador atribui a 

determinado contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do ICMS 

em relação às operações anteriores. O momento do pagamento do ICMS 

fica diferido para momento futuro pela transferência da responsabilidade 

tributária ao destinatário, desde que seja contribuinte do mesmo Estado. 

Ocorre, por exemplo, com o produtor rural que vende insumos para a 

indústria. O ICMS devido pelo produtor rural será exigido somente na 

indústria. Desta forma, ocorre o barateamento do processo de 

industrialização, vez que a incidência do ICMS ocorrerá na saída 

posterior do produto fabricado. 

2. ST de operações e prestações concomitantes – caracteriza-se pela 

atribuição da responsabilidade pelo pagamento do imposto a outro 

contribuinte a e não aquele que esteja realizando a operação ou 

prestação concomitantemente à ocorrência do fato gerador. Esse tipo de 

substituição tributária atribui a obrigação do pagamento do imposto a 

outro contribuinte, e não àquele que esteja realizando a prestação de 

serviço/operação simultaneamente à ocorrência do fato gerador. Um dos 

exemplos que podem ser citados nesse caso diz respeito à substituição 

tributária no serviço de transportes realizado por autônomos e por 

empresas que não estão inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

no Estado em que a atividade for iniciada. Nesse caso, o fato gerador do 

ICMS que seria de responsabilidade do próprio prestador do serviço 

passa a ser uma obrigação do tomador de serviço, ficando responsável 

pelo pagamento desse imposto de acordo com a legislação. 

3. ST de operações subsequentes (retenção na fonte - progressiva) – é a 

que o Estado exige do fabricante ou importador o ICMS devido pelas 

operações subsequentes, utilizando um valor presumido como base de 

cálculo dessas operações. O sujeito responsável recolhe dois impostos, 

o devido por suas operações próprias e o relativo às operações 
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subsequentes. A progressividade caracteriza-se pela atribuição a 

determinado contribuinte pelo pagamento do imposto correspondente 

até o consumidor final. 

A substituição tributária pode ainda ser classificada como subjetiva ou 

objetiva. A ST subjetiva atribui a determinado contribuinte, em decorrência de suas 

características, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto. Deste modo, 

qualquer produto destinado àquele contribuinte será tributado pela ST. 

Em sentido contrário, a ST objetiva tem foco na mercadoria, ou seja, 

qualquer contribuinte que comercialize determinada mercadoria será tributado pela 

ST, seja na condição de substituto ou substituído, conforme dispuser a lei. É relevante 

destacar que a substituição objetiva prevalece sobre a subjetiva, pois temos nesse 

caso uma regra específica em confronto com uma regra geral. 

 

2.3 Cálculo ICMS normal x ICMS ST x ICMS ST carga líquida 

 

2.3.1 ICMS normal 

 

O artigo 25 do Decreto 24.569/1997 (Regulamento do ICMS no estado do 

Ceará) dispõe sobre a base de cálculo do ICMS no caso de tributação normal: 
 

Art. 25. A base de cálculo do ICMS será: 
I - o valor da operação: 
a) na saída, a qualquer título, de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte, ainda que para outro do mesmo titular; 
 

Tabela 1 – Cálculo ICMS normal 

Fórmula ICMS Normal: (Valor Operação + Frete) x Alíquota Interna ICMS – 
Crédito ICMS Nota Fiscal – Crédito ICMS Conhecimento de Transporte 

Valor dos Produtos Constantes na Nota Fiscal R$ 1.000,00 
Valor IPI R$ 100,00 
Valor Frete por conta do comprador R$ 250,00 
Valor Seguros e Outras Despesas R$ 100,00 
Valor ICMS destacado na Nota Fiscal R$ 120,00 
Valor ICMS destacado no Conhecimento de Transporte R$ 30,00 

Cálculo ICMS Normal = (1.000,00 + 250,00) x 18% - 150,00 = R$ 75,00 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3.2 ICMS ST 

 

O artigo 435 do Decreto 24.569/1997 dispõe sobre a base de cálculo do 

ICMS no caso de tributação por substituição tributária em operações interestaduais, 

in verbis: 
 

Art. 435. A base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária será: 
I - em relação às operações ou prestações anteriores ou concomitantes, o 
valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído; 
II - em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo 
somatório das seguintes parcelas: 
a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo contribuinte 
substituto ou pelo substituído intermediário; 
b) o montante dos valores do IPI, de seguro, de frete e de outros encargos 
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 
c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 
prestações subsequentes, fixada em ato do chefe do Poder Executivo; 
 

Tabela 2 – Cálculo ICMS ST 

Fórmula ICMS ST: (Valor da Operação + IPI + Frete + Outras Despesas) x MVA 
x Alíquota Interna ICMS – Crédito ICMS Nota Fiscal - Crédito ICMS 

Conhecimento Transporte 

Valor dos Produtos Constantes na Nota Fiscal R$ 1.000,00 
Valor IPI R$ 100,00 
Valor Frete por conta do comprador R$ 250,00 
Valor Seguros e Outras Despesas R$ 100,00 
Valor ICMS destacado na Nota Fiscal R$ 120,00 
Valor ICMS destacado no Conhecimento de Transporte R$ 30,00 
MVA - Margem Valor Agregado 30% (Apenas Demonstrativo) 

Cálculo ICMS ST = (1.000,00 + 100,00 + 250,00 + 100,00) x 1,3 x 18% - 120,00 - 
30,00 = R$ 189,30 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3.3 ICMS ST de tecidos e aviamentos 

 

O artigo 2° do Decreto 28.443/2006 determina de forma expressa a forma 

de cálculo do ICMS substituição tributária carga líquida no caso das operações 

interestaduais com tecidos e aviamentos, in verbis:  
 

Art. 2º. Para a operacionalização da sistemática de substituição tributária 
estabelecida neste Decreto, em substituição aos procedimentos padrões de 
apuração do imposto retido por substituição tributária, o contribuinte 
substituto aplicará os percentuais na forma abaixo, que resultarão em valor 
liquido do ICMS a recolher: 
I - nas operações internas realizadas pelas indústrias de tecidos e 
aviamentos, 3% (três por cento) sobre o valor praticado. 
II - nas operações de entradas destinadas a qualquer estabelecimento, 
originárias: 
a) de outras unidades da Federação, 8% (oito por cento), sobre o valor da 
operação; 
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Tabela 3 – Cálculo ICMS ST tecidos e aviamentos 

Fórmula ICMS ST Tecidos e Aviamentos: (Valor da Operação + IPI + Frete + 
Outras Despesas e Seguros) x Carga Líquida de 8% 

Valor dos Produtos Constantes na Nota Fiscal R$ 1.000,00 
Valor IPI R$ 100,00 
Valor Frete por conta do comprador R$ 250,00 
Valor Seguros e Outras Despesas R$ 100,00 
Valor ICMS destacado na Nota Fiscal R$ 120,00 
Valor Percentual Carga Líquida 8% 

Cálculo ICMS ST Tecidos e Aviamentos = (1.000,00 + 100,00 + 250,00 + 100,00) 
x 8% = R$ 116,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4 Decreto Estadual n° 28.443/2006 

 

Considerando a importância econômica do segmento têxtil, neste inserido 

as indústrias de confecção, e buscando uma linearidade tributária, alargando a base 

tributável e reduzindo a evasão fiscal, o estado do Ceará, por meio da Secretaria da 

Fazenda, publicou o Decreto 28.443/2006 estipulando um regime de substituição 

tributária para o setor têxtil no Estado. 

É necessário demonstrar a diferenciação do conceito de indústrias têxteis 

e de confecção. Indústrias têxteis são aquelas que produzem insumos para a indústria 

de confecção a partir de matérias primas. Como exemplo, podemos citar a indústria 

que compra fio de algodão como matéria prima e produz tecidos para revenda. Já as 

indústrias de confecção são classificadas como aquelas que produzem artigos de 

vestuário e malharia a partir de insumos como tecidos e aviamentos. 

Desta forma, o regime de tributação do ICMS das indústrias de confecção 

passou para a sistemática da antecipação tributária. Todos os insumos destinados 

para os contribuintes deste segmento econômico são tributados no momento das 

entradas de mercadorias. Ultrapassou-se o antigo método de apuração mensal do 

ICMS, onde o contribuinte se creditava nas entradas e se debitava nas saídas, para 

uma regra mais simplificada e de fácil fiscalização.  

Toda a mercadoria destinada para esses contribuintes tem o ICMS 

recolhido por substituição tributária já no início do processo produtivo. Essa 

metodologia propiciou uma maior efetividade no quesito número de contribuintes que 

recolhem o imposto, alargando de forma considerável a base tributável. O Estado 

utilizou a estrutura de postos fiscais, já disponível, para efetivar a cobrança do ICMS 
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nas entradas interestaduais, alíquota interestadual de 8%, bem como concentrou em 

alguns contribuintes, as indústrias têxteis, a responsabilidade pela retenção e 

recolhimento do ICMS nas operações internas. Como concentrou nos grandes 

contribuintes a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS, os trabalhos 

de fiscalização foram significativamente favorecidos, bem como possibilitou um maior 

controle da tributação e arrecadação do ICMS no setor. 

Nesse sentido, o Decreto supracitado determinou que os contribuintes do 

ICMS que exercem as atividades classificadas como indústrias têxteis fiquem 

responsáveis, na condição de sujeito passivo por ST, pela retenção e recolhimento do 

imposto devido, alíquota interna de 3%, nas operações subsequentes, até o 

consumidor final, quando da saídas dos seus produtos. 

O Estado fixa, portanto, uma tributação diferenciada para compras internas 

e interestaduais, buscando assim proteger a indústria têxtil local, pois tributa com 

alíquotas diferenciadas as aquisições de insumos em operações internas e 

interestaduais. Nas compras internas junto às indústrias têxteis pelas indústrias de 

confecções incide uma alíquota de 3%, já as compras interestaduais são majoradas 

pela incidência de uma alíquota de 8%.  

 A tabela a seguir esclarece o quesito alíquotas. 

 

Tabela 4 – Alíquotas 

PRODUTO 
OPERAÇÕES INTERNAS 

E IMPORTAÇÃO 
OPERAÇÕES 

INTERESTADUAIS 

TECIDOS E AVIAMENTOS 3% 8% 
Fonte: Decreto 28.443/2006 

 

2.5 Estudos sobre substituição tributária no Ceará 

 

Diversos estudos sobre a substituição tributária do ICMS no Ceará foram 

realizados. A Secretaria da Fazenda vem expandindo para diversos setores da 

economia a sistemática de substituição tributária progressiva por meio de carga 

líquida, possibilitando, desta forma, a elaboração de novos trabalhos sobre o tema. 

Silva (2011) analisou o impacto do Decreto n° 28.326/2006 na arrecadação 

tributária do segmento de comércio atacadista e varejista do setor de calçados 

buscando identificar se houve redução da carga tributária e se houve um aumento no 

número de novos contribuintes. Para testar a hipótese, utilizou-se da série que 
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estabelece a razão entre a arrecadação de ICMS do setor atacadista e varejista de 

calçados em relação à arrecadação do setor varejista de vestuário. Adotou como base 

de dados a arrecadação mensal dos contribuintes no período de 2000 a 2010 

fornecidos pela Secretaria da Fazenda do estado do Ceará. 

A metodologia empregada foi a desenvolvida por Bai e Peron (2003) que 

consiste em teste de quebras estruturais determinadas de maneira endógena. Como 

resultados obteve que com a mudança na forma de tributação de recolhimento normal 

(débito/crédito) para a substituição tributária, houve a redução da carga tributária, que 

tendeu para a geração de novos contribuintes e por consequência ocasionou aumento 

da arrecadação no setor.  

Em um estudo semelhante ao descrito acima, Matos Filho (2012) investigou 

o efeito da substituição tributária, instituído pelo Decreto n° 28.326/2006, no setor 

industrial de calçados cearense. A base de dados adotada foi a arrecadação mensal 

dos contribuintes enquadrados nos segmentos econômicos de indústria de calçados, 

de laminados, embalagens e material plástico no período de 2003 a 2009.  

A metodologia empregada foi o método Diferença em Diferenças. Como 

grupo de controle utilizou contribuintes com características semelhantes dos setores 

de laminados, embalagens e material plástico. Como resultado da estimação realizada 

concluiu que o grupo de tratamento aumentou a arrecadação do ICMS em 54,70% Em 

contrapartida o grupo de controle teve aumento em 24,37% Desta forma, o autor 

conclui que houve um acréscimo médio na arrecadação do setor calçadista de 24,38% 

em comparação aos outros setores não impactados pela política de substituição 

tributária. Deste modo, sob o aspecto eminentemente arrecadador, a mudança da 

política tributária foi satisfatória para o Estado. 

Dornelles (2014) realizou estudo sobre o impacto da substituição tributária 

sobre os preços de vinhos praticados pelos estabelecimentos pertencentes à cadeia 

vinícola localizada no vale dos vinhedos do estado de Santa Catarina para o período 

de 2007 a 2012. Utilizou como base de dados os preços praticados por 35 

estabelecimentos pertencentes ao vale do Vinhedo. Como metodologia de análise dos 

dados adotou uma regressão linear com dados em painel. 

Empregou como variável dependente o preço do vinho e como variáveis 

explicativas a quantidade de uvas processadas, quantidade de vinhos importados, a 

taxa de câmbio e uma variável dummy indicando o período antes e depois da adoção 

do regime de substituição tributária. Obteve como resultados da estimativa a relação 
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positiva de todas as variáveis explicativas sobre a variável dependente. Desta forma, 

a adoção do regime de substituição tributária impacta positivamente sobre os preços 

praticados, indicando elevação do preço após a adoção do regime de tributação. 

Sugere que os produtores de vinho busquem junto ao Estado alternativas no que 

tange a forma de tributação da cadeia vinícola 

Oliveira (2012) busca em seu trabalho estudar a influência da substituição 

tributária no comércio varejista de calçados na região do Cariri. Empregou como 

metodologia econométrica o método Diferença em Diferenças, comparando o setor 

varejista de calçados, grupo de tratamento, com o setor varejista de confecções, grupo 

de controle, não inserido no regime de substituição tributária. A base de dados foi a 

receita mensal de ICMS arrecadado compreendendo o período de 2004 a 2010. 

Efetuou estimativas separadas de acordo com o regime de recolhimento da empresa.  

Como resultados das estimativas realizadas, observou que a nova política 

tributária instituída para o setor varejista calçadista impactou de forma diferenciada 

conforme o regime de recolhimento. Para os contribuintes enquadrados como micro 

empreendedor individual não houve impacto, para as micro empresas, empresas de 

pequeno porte e em regime especial de fiscalização houve impacto de R$ 4.548,89 

em média e para as empresas enquadradas no recolhimento normal houve impacto 

significativo de R$ 24.586,17 em média. Como resultado geral, constatou que a ST 

induziu aumentos na arrecadação do ICMS para o segmento de comércio varejista de 

calçados na Região do Cariri na ordem anual de R$10.771,77 em média. 

Freitas e Moreira (2015) realizaram estudo para evidenciar o impacto da 

substituição tributária no ICMS, Decreto 31.270/2013, em contribuintes do segmento 

comércio varejista de materiais de construção. Foi realizado um estudo de caso em 

um contribuinte impactado pela carga líquida do ICMS decorrente do Decreto 

supracitado. Os dados coletados foram obtidos junto ao contribuinte, entrevista com 

contadores e colaboradores gerenciais, bem como no sistema de controle das 

mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda. Compararam então os dados da 

tributação por meio da substituição tributária com dados hipotéticos calculados como 

tributação normal.  

Foram evidenciados os impactos tributários advindos da mudança de 

tributação, o que foi positivo tanto para a empresa objeto do estudo, que aproveitou 

uma redução de 6% no valor efetivamente pago, quanto para os entes fazendários, 

que com a sistemática da Substituição Tributária passou a ter um maior controle sobre 
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o recolhimento do ICMS, uma fiscalização mais eficaz e também a antecipação dos 

recebimentos. O impacto tributário gerado pela apuração por substituição tributária do 

ICMS foi positivo para a empresa analisada, pois apresentou uma redução no valor a 

recolher de ICMS. Quanto ao impacto financeiro, o contribuinte tem de recolher o 

ICMS Substituição de forma antecipada, influenciando negativamente no seu fluxo de 

caixa. 

 

2.6 A indústria de confecção no Ceará 

 

Nos gráficos 1, 2 e 3 pode-se observar a distribuição geográfica dos 

contribuintes por município segmentado por regime de recolhimento. 

 

Gráfico 1 – Distribuição por municípios regime NORMAL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 
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Gráfico 2 – Distribuição por municípios regime EPP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Gráfico 3 – Distribuição por municípios regime ME 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Os gráficos 4, 5 e 6 demonstram a quantidade de contribuintes por ano e 

regime de recolhimento. 
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Gráfico 4 – Quantidade contribuintes por ano regime NORMAL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Gráfico 5 – Quantidade contribuintes por ano regime EPP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 
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Gráfico 6 – Quantidade contribuintes por ano regime ME 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Nos gráficos 7, 8 e 9 pode-se observar o comportamento do faturamento 

mensal separado por regime de recolhimento. 

 

Gráfico 7 – Evolução faturamento regime NORMAL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2004 2005 2006 2007 2008

 -

 20.000.000,00

 40.000.000,00

 60.000.000,00

 80.000.000,00

 100.000.000,00

 120.000.000,00

 140.000.000,00

 160.000.000,00

 180.000.000,00

 200.000.000,00

ja
n

/0
5

m
ar

/0
5

m
ai

/0
5

ju
l/

0
5

se
t/

0
5

n
o

v/
0

5

ja
n

/0
6

m
ar

/0
6

m
ai

/0
6

ju
l/

0
6

se
t/

0
6

n
o

v/
0

6

ja
n

/0
7

m
ar

/0
7

m
ai

/0
7

ju
l/

0
7

se
t/

0
7

n
o

v/
0

7

ja
n

/0
8

m
ar

/0
8

m
ai

/0
8

ju
l/

0
8

se
t/

0
8

n
o

v/
0

8



27 

Gráfico 8 – Evolução faturamento regime EPP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Gráfico 9 – Evolução faturamento regime ME 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Nos gráficos 10, 11 e 12 se observa o comportamento do ICMS ao longo 

do período analisado separados por regime de recolhimento. 
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Gráfico 10 – Arrecadação ICMS regime NORMAL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Gráfico 11 – Arrecadação ICMS regime EPP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 
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Gráfico 12 – Arrecadação ICMS regime ME 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Descrição dos dados 

 

Para a realização deste trabalho foi utilizado um banco de dados de 

arrecadação mensal do ICMS por contribuinte, fornecido pela SEFAZ-CE, para um 

período compreendido entre os anos de 2004 a 2008, com valores atualizados para 

dezembro de 2016 com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). A utilização desse período de observações se deve ao fato da crise econômica 

que afetou o Brasil no ano de 2009, o que poderia gerar um resultado distorcido 

influenciado por esse fenômeno econômico. O Banco de Dados dispõe de 274.192 

observações com os valores de arrecadação e faturamento mensal de cada 

contribuinte, que por questões de sigilo fiscal foram identificados por números. Foram 

incluídos no banco de dados, os respectivos códigos de atividades econômicas 

(CNAE) dos contribuintes, o regime de recolhimento das empresas e o tipo de receita 

de ICMS com o seu respectivo código. 

As indústrias têxteis, que também foram inseridas no Decreto 28.443/2006, 

não foram objeto deste estudo em decorrência de que muitas das indústrias 

localizadas no estado do Ceará enquadradas neste segmento econômico são 

beneficiárias de incentivos fiscais, tais como o FDI- Fundo de Desenvolvimento 

Industrial, o que poderia gerar resultados não compatíveis com a realidade. 

Em decorrência da base de dados conter diversos tipos de receitas de 

ICMS, não consideramos nesse estudo todos os dados disponíveis por entendermos 

que algumas receitas não podem ser decorrentes da nova política tributária, como por 

exemplo: auto de infração, estoque final, transporte de carga, parcelamento, dívida 

ativa, FDI, FECOP e outros. Dessa forma consideramos para realização desse estudo 

as seguintes receitas de ICMS: 

✓ ICMS Antecipado 

✓ ICMS Diferencial de Alíquota 

✓ ICMS Importação 

✓ ICMS Mensal Simples Nacional 

✓ ICMS Regime Mensal de Apuração 

✓ ICMS Substituição Entrada Interestadual 

✓ ICMS Substituição Entrada Interna 
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✓ ICMS Substituição saída 

Foi inserida no banco de dados uma coluna denominada dummy_tempo 

referente à variável dummy do modelo econométrico atribuindo valores zero e um. 

Valor zero para períodos anteriores ao ano de 2006 (2004-2005) e valor um para 

períodos posteriores ao ano de 2006 (2007-2008). O ano de 2006 foi excluído da 

análise por ser justamente o marco temporal de implementação da nova política 

tributária.  

Outra coluna inserida na base de dados foi a variável dummy denominada 

dummy_grupo. Assumindo valores zero e um para distinguir se o contribuinte pertence 

ao grupo de controle ou tratamento. Valor zero para contribuintes enquadrados no 

grupo de controle e valor um para contribuintes classificados no grupo de tratamento. 

 

➢ CNAE’S DO GRUPO DE TRATAMENTO 

 

✓ 1411801 - Confecção de roupas íntimas;                                 

✓ 1411802 - Facção de roupas íntimas;                                    

✓ 1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; 

✓ 1412602 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário; 

✓ 1412603 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;           

✓ 1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;          

✓ 1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;                

✓ 1413403 - Facção de roupas profissionais;                                

✓ 1414200 - Fabricação de acessórios do vestuário; 

✓ 1421500 - Fabricação de meias;                                           

✓ 1422300 - Fabricação de artigos do vestuário. 

 

➢ CNAE’S DO GRUPO DE CONTROLE 

 

✓ 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 

✓ 4713001 - Lojas de departamentos ou magazines; 

✓ 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; 

✓ 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios. 
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3.2 Metodologia econométrica 

 

Como metodologia econométrica, será utilizado o método de avaliação de 

políticas públicas Diferença em Diferenças (DD). Como seu nome sugere, o método 

de DD é baseado no cálculo de uma dupla subtração: a primeira se refere à diferença 

das médias da variável de resultado entre os períodos anterior e posterior ao 

programa, para o grupo de tratamento e para o de controle, e a segunda se refere à 

diferença da primeira diferença calculada entre esses dois grupos.  

Para Peixoto et al. (2015) a operacionalização do método requer a 

existência de informações para ambos os grupos para pelo menos um período de 

tempo antes e um período depois do programa. Embora essa demanda por dados 

torne a aplicação do procedimento mais custosa, o método possui uma serie de 

vantagens relativas a outros métodos não experimentais. 

Menequin e Freitas (2013) entendem que esse método é indicado para 

avaliação de políticas públicas em que estejam disponíveis experimentos naturais e 

requer observações em diferentes momentos do tempo 

Para análise de um evento natural é necessário ter um grupo de controle, 

grupo este não afetado pela política governamental, e um grupo de tratamento, que 

tenha sido afetado pela mudança; tais grupos com características semelhantes.  

Segundo Wooldridge (2010), o estudo apresenta melhor precisão quando 

se compara a diferença entre as médias do grupo de tratamento e de controle antes 

da mudança, com a diferença entre as médias desses dois grupos após a mudança. 

Assim, é necessário dividir a amostra em 4 grupos: grupo de controle antes 

do evento (A), grupo de controle após o evento (B), grupo de tratamento antes do 

evento (C) e grupo de tratamento após o evento (D). Segue na tabela a seguir o 

processo: 

 

Tabela 5 – Método Diferenças em Diferenças 

 Antes Depois Depois – Antes 

Controle 𝐴 𝐵 𝐵 –  𝐴 
Tratamento 𝐶 𝐷 𝐷 −  𝐶 
Tratamento - Controle 𝐶 –  𝐴 𝐷 –  𝐵 (𝐷 − 𝐶) − (𝐵 − 𝐴) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela 5, (B − A) e (D –  C) representam as alterações de medidas do 

grupo de controle e de tratamento, respectivamente, dado o período anterior e 
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posterior ao evento examinado. Em relação à (C –  A) e (D –  B), discriminam as 

diferenças antes e depois do evento entre os grupos de tratamento e de controle. O 

resultado está transcrito por (D −  C) – (B − A), que significa a diferença das 

diferenças demonstrada entre os grupos e entre os dois períodos.  

Neste estudo, o grupo de tratamento está composto pelos contribuintes de 

indústrias de confecção e o grupo de controle está composto por contribuintes do 

comércio atacadista e varejista de artigos de vestuário. O evento externo, ou melhor, 

a mudança de tributação das indústrias de confecção (Decreto n° 28.443/2006) 

ocorreu em 2006, sendo desconsiderado o referente ano e considerado como o marco 

de divisão entre o antes e depois. 

 

3.3 Modelo econométrico 

 

A estimação do impacto em decorrência da implementação do Decreto 

Estadual n° 28.443/2006 na arrecadação tributária do setor das indústrias de 

confecção no Ceará foi realizada a partir de uma regressão linear pelo método de 

Mínimos Quadrados Ordinários, sendo a base de dados dividida por regime de 

recolhimento do contribuinte, quais sejam: regimes de recolhimento NORMAL, EPP e 

MICROEMPRESA. 

 

𝐼𝑐𝑚𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 + 𝛽2𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑑𝑎𝑡𝑎 + 𝛽3𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 ∗ 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑑𝑎𝑡𝑎 + Ɛ 

 

Conforme acima, podemos aferir o seguinte:  

1. A variável Icms significa a média dos valores da arrecadação do ICMS 

impactados pela nova política;  

2. β0 é uma constante correspondente à média de arrecadação do grupo 

de controle antes do Decreto n° 28.443/2006;  

3. β1 mede o efeito da arrecadação no setor das indústrias de confecção, 

que não é em decorrência da mudança da política tributária;  

4. dummy_grupo  é uma variável dummy que assume o valor um (1) se o 

contribuinte for indústria de confecção e valor zero (0) caso o contribuinte 

se enquadre no segmento de comércio de confecções;  

5. β2 significa as alterações em todos os valores de arrecadação dos 

setores envolvidos de 2007 a 2008;  



34 

6. dummy_tempo é uma variável dummy que assume um (1) se os dados 

estiverem no período posterior ao Decreto n° 28.443/2006 e zero (0) no 

período anterior; 

7. β3  mede o impacto na arrecadação após a adoção da política adotada 

no grupo de tratamento perante do grupo de controle, ou seja, o valor da 

diferença em diferenças entre os dois grupos; e Ɛ é o termo de erro.  

O β3 é justamente o estimador de impacto, o que esperamos para analisar 

o resultado da política tributária adotada. 
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4 RESULTADOS 

 

Como a base de dados foi separada por regime de recolhimento da 

empresa, foram realizadas três estimações no intuito de se obter resultados isolados. 

No que tange ao regime NORMAL, após estimação do modelo utilizando o 

software Eviews, foram realizados testes de heterocedasticidade (teste White) e de 

autocorrelação dos resíduos (Teste LM). Após os testes e com base no P-valor, foi 

identificada a presença tanto de autocorrelação quanto de heterocedasticidade no 

modelo, rejeitando a hipótese nula do modelo não ter autocorrelação e ser 

homocedástico. Deste modo, no intuito de minimizar a presença desses efeitos, foi 

utilizado na estimativa o método de covariância Huber-White para tornarmos o erro 

padrão consistente com a presença dos efeitos de autocorrelação e 

heterocedasticidade.  

Nesse contexto, obteve-se, conforme a tabela 6, os seguintes resultados: 

 

Tabela 6 – Resultado estimação regime NORMAL  

Variável Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Estatística-

t 
P-Valor 

β0 C 7.944.504 2.782.552 2.855.114 0.0000 
β1 DUMMY_GRUPO -1.886.171 4.106.700 -4.592.912 0.0000 
β2 DUMMY_TEMPO 4.924.122 3.494.815 1.408.979 0.1588 
β3 DUMMY_GRUPO*DUMMY_TEMPO -1.456.709 5.163.129 -2.821.368 0.0048 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O coeficiente obtido na regressão é estatisticamente significante ao nível 

de 5% (P-valor = 0,0048). Tal fato significa que economicamente houve redução da 

arrecadação após a mudança de tributação neste regime de recolhimento no valor 

médio de R$ 1.456,70. Tal fato pode estar relacionado à mudança de alíquota para 

menor dos produtos que são insumos base para a indústria de confecção. A alíquota 

passou de 17% na sistemática de crédito e débito para uma alíquota de 3% (Compra 

interna) ou 8% (Compra Interestadual) nas entradas dos produtos nos 

estabelecimentos. 

No que tange aos contribuintes enquadrados no regime EPP de 

recolhimento estimou-se o modelo e também se identificou presença de 

autocorrelação e heterocedasticidade. Do mesmo modo anterior, foi utilizado o 

método de covariância Huber-White na estimativa para tornar o erro padrão 

consistente com a presença dos efeitos de autocorrelação e heterocedasticidade.  
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A tabela a seguir apresenta os resultados para o regime EPP. 

 

Tabela 7 – Resultado estimação regime EPP 

Variável Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Estatística-

t 
P-Valor 

β0 C 1881.110 34.31137 54.82469 0.0000 
β1 DUMMY_GRUPO 705.4535 108.7498 6.486941 0.0000 
β2 DUMMY_TEMPO 51.25829 45.37157 1.129745 0.2586 
β3 DUMMY_GRUPO*DUMMY_TEMPO -807.1085 121.9152 -6.620243 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O coeficiente obtido na regressão é estatisticamente significante ao nível 

de 5% (P-valor = 0,0000). Tal fato significa que economicamente houve redução da 

arrecadação após a mudança de tributação neste regime de recolhimento no valor 

médio de R$ 807,10. 

Para os contribuintes enquadrados no regime de recolhimento 

MICROEMPRESA também identificamos presença de autocorrelação e 

heterocedasticidade. Utilizou-se, portanto, o método de covariância Huber-White na 

estimativa para tornar o erro padrão consistente com a presença dos efeitos de 

autocorrelação e heterocedasticidade.  

A tabela a seguir demostra os resultados. 

 

Tabela 8 – Resultado estimação regime ME 

Variável Coeficiente 
Erro 

Padrão 
Estatística-

t 
P-Valor 

β0 C 586.8510 6.160005 95.26794 0.0000 
β1 DUMMY_GRUPO 125.1617 20.25460 6.179421 0.0000 
β2 DUMMY_TEMPO -122.1202 7.282758 -16.76841 0.0000 
β3 DUMMY_GRUPO*DUMMY_TEMPO 226.7444 24.16517 9.383108 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Desta forma, no regime de recolhimento MICROEMPRESA a estimativa 

demonstrou por meio do β3 (estimador de impacto) que houve aumento médio do valor 

arrecadado de R$ 226,74. A variável é estatisticamente significante ao nível de 5% 

(P-valor = 0,0000). Este crescimento pode ser justificado pela maior facilidade na 

operacionalização da arrecadação, visto que o imposto já é cobrado nas entradas, 

independendo de apuração por parte do contribuinte.  
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Tabela 9 – Dados indústrias de confecção 

ANO 
QUANTIDADE 

CONTRIBUINTES 
ICMS RECOLHIDO TOTAL 

ICMS 
NORMAL EPP ME NORMAL EPP ME 

2004 897 174 584  34.381.138,66  3.516.215,10    3.057.025,57  40.954.379,33  
2005 919 156 601  40.093.945,35  4.116.734,75   3.523.396,21  47.734.076,31  
2006 1035 159 758  48.015.596,40  5.393.460,82    4.647.844,44  58.056.901,67  
2007 1133 153 1000  43.249.993,86  4.473.993,12   9.645.781,44  57.369.768,42  
2008 1092 151 1060  42.242.786,51  4.373.845,69  11.223.979,15  57.840.611,34  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ/CE 

 

Pela tabela 9 observa-se um crescimento elevado na quantidade de 

contribuintes enquadrados no regime NORMAL e ME enquanto que no regime EPP 

manteve-se praticamente constante. No que concerne ao valor de ICMS arrecadado 

pelos contribuintes classificados como indústria de confecção observa-se uma 

redução para contribuintes NORMAL e EPP e uma alavancagem na arrecadação para 

os contribuintes enquadrados como ME. Com exceção do ano 2006 onde se observa 

um pico de arrecadação, identifica-se uma tendência temporal para aumento na 

arrecadação total do setor. Isso pode significar que a arrecadação dos contribuintes 

ME influenciou positivamente na arrecadação total.  

A redução média de arrecadação dos contribuintes enquadrados como 

regime NORMAL pode demonstrar uma tendência a adquirirem suas mercadorias 

(tecidos e aviamentos) no mercado interno favorecendo as indústrias têxteis locais. 

Como as indústrias têxteis são responsáveis por reter e recolher o imposto nas 

operações internas, estas aparecem como efetivos contribuintes e não as indústrias 

de confecção. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscando alargar a base tributária, reduzir a evasão fiscal e estabelecer 

uma linearidade contributiva sob o aspecto tributário o estado do Ceará publicou no 

ano 2006 o Decreto 28.443. Essa norma jurídica estabeleceu uma nova metodologia 

de cálculo do ICMS para contribuintes enquadrados nas atividades de indústrias de 

confecção, instituindo a substituição tributária carga líquida. 

 Passou-se da forma de apuração do ICMS credito e débito para uma 

cobrança antecipada do imposto nas entradas de mercadorias nos estabelecimentos. 

Essa nova forma de cálculo do imposto, bem mais simples que a anterior, especifica 

um percentual de cobrança de ICMS a ser aplicado sobre o valor das operações.   

Nesse contexto, este trabalho foi proposto com o objetivo de verificar se 

houve impacto na arrecadação do ICMS com a mudança na sistemática de tributação. 

Analisaram-se no transcorrer do trabalho aspectos jurídicos do ICMS e da substituição 

tributária, bem como características estatísticas do grupo de tratamento. 

Para verificar o impacto na arrecadação do ICMS foi utilizado o modelo 

Diferença em Diferenças através do software Eviews. O modelo foi estimado 

separadamente para cada grupo de contribuintes de acordo com o seu regime de 

recolhimento, se NORMAL, EPP ou ME. Como grupo de controle selecionou-se os 

contribuintes enquadrados nas atividades de comércio varejista de vestuário, não 

afetados pela mudança de tributação, e como grupo de tratamento as indústrias de 

confecção afetadas pela nova mudança.  

Após as estimações realizadas se obteve três resultados para o presente 

estudo. Para as empresas enquadradas como NORMAL houve uma redução média 

na arrecadação de R$ 1.456,70. Para empresas enquadradas como EPP também 

houve redução na arrecadação de R$ 807,10 em média. No entanto, as empresas 

classificadas como regime de recolhimento MICROEMPRESA apresentaram um 

aumento de arrecadação de R$ 226,74 em média. 

Verifica-se que houve redução da arrecadação para contribuintes 

enquadrados como NORMAL e EPP. Uma hipótese para essa redução seria uma 

política do Estado visando atrair novos investimentos para o setor com redução da 

carga tributária, ou seja, o Estado abre mão de uma parte da arrecadação buscando 

dinamizar o setor e propiciar a geração de novo empregos.   
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A substituição tributária carga líquida vem sendo amplamente utilizada pela 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará após a Lei 14.237/2008. Em alguns 

setores da economia foi implementada essa nova metodologia de tributação tais como 

o de rochas ornamentais, comércio varejista e atacadista em geral, comércio varejista 

de brinquedos, além de outros. O presente trabalho pode então ser expandido para 

análise dessa nova metodologia de tributação para outros setores econômicos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – RESULTADOS REGIME NORMAL 

 

Dependent Variable: ICMS                       

Method: Least Squares                       

Date: 10/31/17   Time: 09:19                       

Sample: 1 99831                       

Included observations: 99831                       

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 7944.504 278.2552 28.55114 0.0000                     

DUMMY_GRUPO -1886.171 410.6700 -4.592912 0.0000                     

DUMMY_TEMPO 492.4122 349.4815 1.408979 0.1588                     

DUMMY_GRUPO*DUMMY_TEMPO -1456.709 516.3129 -2.821368 0.0048                     
                         
                         R-squared 0.001120     Mean dependent var 7293.210                     

Adjusted R-squared 0.001090     S.D. dependent var 40543.72                     

S.E. of regression 40521.62     Akaike info criterion 24.05710                     

Sum squared resid 1.64E+14     Schwarz criterion 24.05748                     

Log likelihood -1200818.     Hannan-Quinn criter. 24.05721                     

F-statistic 37.29842     Durbin-Watson stat 1.648873                     

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 45.21080                     

Prob(Wald F-statistic) 0.000000                        
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APÊNDICE B – RESULTADOS REGIME EPP 

 

Dependent Variable: ICMS                       

Method: Least Squares                       

Date: 10/31/17   Time: 11:29                       

Sample: 1 23874                       

Included observations: 23874                       

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 1881.110 34.31137 54.82469 0.0000                     

DUMMY_GRUPO 705.4535 108.7498 6.486941 0.0000                     

DUMMY_TEMPO 51.25829 45.37157 1.129745 0.2586                     

DUMMY_GRUPO*DUMMY_TEMPO -807.1085 121.9152 -6.620243 0.0000                     
                         
                         R-squared 0.004663     Mean dependent var 1976.245                     

Adjusted R-squared 0.004538     S.D. dependent var 3400.034                     

S.E. of regression 3392.310     Akaike info criterion 19.09658                     

Sum squared resid 2.75E+11     Schwarz criterion 19.09793                     

Log likelihood -227951.8     Hannan-Quinn criter. 19.09702                     

F-statistic 37.27927     Durbin-Watson stat 1.741328                     

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 15.62561                     

Prob(Wald F-statistic) 0.000000                        
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APÊNDICE C – RESULTADOS REGIME ME 

 

Dependent Variable: ICMS                       

Method: Least Squares                       

Date: 10/31/17   Time: 09:27                       

Sample: 1 150487                       

Included observations: 150487                       

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 586.8510 6.160005 95.26794 0.0000                     

DUMMY_GRUPO 125.1617 20.25460 6.179421 0.0000                     

DUMMY_TEMPO -122.1202 7.282758 -16.76841 0.0000                     

DUMMY_GRUPO*DUMMY_TEMPO 226.7444 24.16517 9.383108 0.0000                     
                         
                         R-squared 0.008463     Mean dependent var 553.6094                     

Adjusted R-squared 0.008443     S.D. dependent var 1285.362                     

S.E. of regression 1279.925     Akaike info criterion 17.14702                     

Sum squared resid 2.47E+11     Schwarz criterion 17.14728                     

Log likelihood -1290198.     Hannan-Quinn criter. 17.14710                     

F-statistic 428.1160     Durbin-Watson stat 1.748806                     

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 323.8803                     

Prob(Wald F-statistic) 0.000000                        
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ANEXOS 

 

ANEXO A – DECRETO 28.443/2006 

 

Publicado em 31/10/2006 

 

Dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com tecidos 

e os produtos de aviamento que indica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que 

lhe conferem os incisos IV e VI do Art. 88 da Constituição Estadual,  

Considerando a importância econômica e social do seguimento têxtil 

inclusive o da indústria de confecção; Considerando a importância de um modelo que 

ofereça linearidade contributiva sob o foco tributário,  

DECRETA:  

Art. 1º Nas operações internas com os produtos abaixo relacionados, fica 

atribuída ao estabelecimento industrial fabricante, estabelecido neste Estado, a 

responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS devido nas saídas 

subsequentes realizadas pelo comércio, atacadista e varejista e pela indústria de 

confecção:  

I - tecido;  

II - linha de coser;  

III - botão;  

IV - entretela;  

V - zíper;  

VI - botão de pressão;  

VII - Etiqueta tecida;  

VIII - elástico;  

X - colarinho;  

XI - cós;  

XII - velcro.  

§ 1º O Secretário da Fazenda poderá editar ato acrescentando novos 

produtos ao caput deste artigo, relacionados ao segmento econômico da 

industrialização têxtil e confecção.  

§ 2º O presente regime de substituição tributária aplica-se também:  
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I - aos estabelecimentos que adquirirem os produtos relacionados nos 

incisos do caput deste artigo em operações interestaduais e de importação;  

II - aos demais insumos, material de embalagem e outros produtos 

adquiridos pela indústria de confecções, relacionados com a sua atividade econômica, 

exceto os bens de ativo e os materiais de uso e consumo, os quais ficarão sujeitos à 

sistemática própria de tributação.  

Art. 2º Para a operacionalização da sistemática de substituição tributária 

estabelecida neste Decreto, em substituição aos procedimentos padrões de apuração 

do imposto retido por substituição tributária, o contribuinte substituto aplicará os 

percentuais na forma abaixo, que resultarão em valor liquido do ICMS a recolher:  

I - nas operações internas realizadas pelas indústrias de tecidos e 

aviamentos, 3% (três por cento) sobre o valor praticado.  

II - nas operações de entradas destinadas a qualquer estabelecimento, 

originárias:  

a) de outras unidades da Federação, 8% (oito por cento), sobre o valor da 

operação;  

b) do próprio Estado, quando o fornecedor não fizer a retenção do imposto 

por substituição tributária, 3% (três por cento) sobre o valor da operação;  

c) do exterior do País, 3% (três por cento), sobre a base cálculo definida no 

Art. 435, III do Decreto 24.569/97.  

§1º O disposto na alínea "c" do inciso II não exclui a exigência do ICMS 

incidente nas operações de importação do exterior do País, na forma da legislação 

pertinente.  

§2º Nos termos dessa sistemática de tributação, os contribuintes 

substituídos por entrada ou na origem não terão direito a qualquer ressarcimento 

quando das saídas posteriores para outras unidades da Federação.  

Art. 3º O Secretário da Fazenda poderá editar ato indicando valores 

mínimos de referência, relativos à quantidade, metragem ou peso dos produtos, com 

base em informações apresentadas por órgão técnico ou entidade que atue no setor 

de produção do mencionado produto, visando impedir práticas que contribuam para 

estimular a diminuição do ICMS a recolher e o desequilíbrio concorrencial das 

empresas que atuam nesse seguimento de mercado.  

Art. 4º O imposto devido por substituição tributária será recolhido nos 

seguintes prazos:  
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I - pela indústria de tecido e aviamento, até o dia 10 (dez) do segundo mês 

subseqüente ao da saída da mercadoria;  

II - pelos demais contribuintes na entrada de mercadoria oriunda:  

a) de outras unidades da Federação, por ocasião da passagem da 

mercadoria no primeiro posto fiscal de entrada neste Estado;  

b) do próprio Estado, até o dia 10 (dez) do segundo mês subseqüente;  

c) do exterior do País, na ocasião do desembaraço aduaneiro.  

Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese da alínea "a" do inciso II, 

mediante requerimento do contribuinte ou responsável, a Secretaria da Fazenda 

poderá autorizar que o recolhimento do imposto seja realizado na rede arrecadadora 

do seu domicílio, por meio do documento de arrecadação - DAE, até o dia 20 (vinte) 

do mês subseqüente ao que ocorrer a entrada dos produtos neste Estado.  

Art. 5º O estabelecimento que comercialize os produtos indicados neste 

Decreto, deverá levantar o estoque das mercadorias constantes do Art. 1º, existente 

em 31 de outubro de 2006 e escriturá-los no livro Registro de Inventário, observando 

os seguintes procedimentos:  

I - indicar a quantidade por referência, o valor unitário e total, tomando-se 

por base o valor da aquisição mais recente;  

II - calcular o ICMS devido pela aplicação do percentual de 3% (três por 

cento), sobre o valor total do inventário indicado no inciso "I";  

III - o resultado obtido na forma do inciso II deverá ser lançado no livro 

Registro de Apuração do ICMS, no campo "Observações" seguido da indicação deste 

Decreto;  

IV - remeter até o dia 30 de novembro 2006, ao órgão local do seu domicílio 

fiscal, cópia do inventário de que trata o inciso "I", indicando o valor do imposto 

apurado.  

§ 1º O saldo credor existente na escrita fiscal, relativo aos produtos 

arrolados na forma deste artigo, será estornado pelo contribuinte.  

§ 2º O imposto apurado na forma deste artigo poderá ser recolhido em até 

15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas, sem acréscimos de qualquer natureza, 

sendo a primeira, paga até o dia 30 de novembro de 2006.  

Art. 6º A indústria de confecção deverá levantar o estoque de todo insumo, 

material de embalagem e demais produtos existente em 31 de outubro de 2006 e 
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escriturá-los no livro Registro de inventário, inclusive dos aplicados nas peças 

confeccionadas em seu poder, observando os seguintes procedimentos:  

I - indicar a quantidade por referência, o valor unitário e total, tomando-se 

por base o valor da aquisição mais recente;  

II - calcular o ICMS devido pela aplicação do percentual de 4,5% (quatro 

vírgula cinco por cento), sobre o valor total do inventário indicado no inciso "I";  

III - o resultado obtido na forma do inciso II deverá ser lançado no livro 

Registro de Apuração do ICMS, no campo "Observações" seguido da indicação do 

número deste Decreto;  

IV - remeter até o dia 30 de novembro 2006, ao órgão local do seu domicílio 

fiscal, cópia do inventário de que trata o inciso I, indicando o valor do imposto apurado.  

§ 1º O saldo credor existente na escrita fiscal será estornado pelo 

contribuinte.  

§ 2º O imposto apurado na forma deste artigo poderá ser recolhido em até 

15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas, sem acréscimos de qualquer natureza, 

sendo a primeira, paga, até o dia 30 de novembro de 2006.  

Art. 7º Nas operações internas realizadas pelos estabelecimentos 

comerciais com os produtos cujo imposto tenha sido pago na forma deste Decreto, 

não haverá destaque do ICMS no documento fiscal relativo às operações, devendo 

constar à expressão "ICMS retido por substituição tributária", seguida do número 

deste Decreto.  

§ 1º. O estabelecimento destinatário escriturará o documento fiscal a que 

se refere o caput, na coluna "Outras" - de "Operações sem Crédito do Imposto" do 

livro Registro de Entradas de Mercadorias, e na saída subsequente, na coluna 

"Outras" - de "Operações sem Débito do Imposto", do livro Registro de Saídas de 

Mercadorias;  

§ 2º Na operação de saída interestadual, será destacado o ICMS 

correspondente, exclusivamente para crédito do destinatário.  

Art. 8º A indústria de confecção escriturará os documentos fiscais das 

entradas dos produtos de que trata o Art. 1º, tributados na forma deste Decreto, no 

livro Registro de Entradas, na coluna "Outras", de "Operações sem Crédito do 

Imposto".  
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§ 1º nas saídas subsequentes dos produtos resultantes da industrialização 

dos produtos de que trata o Art. 1º, tributados na forma deste Decreto, quando 

destinados aos estabelecimentos varejistas, os documentos fiscais deverão ser 

emitidos com destaque do imposto, exclusivamente para fins de crédito e controle do 

destinatário, restabelecendo-se a cadeia normal de tributação.  

§2º Os documentos fiscais referidos no §1º serão escriturados pelo 

emitente no livro Registro de Saídas de Mercadorias, na coluna "Outras" de 

"operações sem débito do imposto".  

Art. 9º Os estabelecimentos elencados nas disposições da Lei 10.367/97 

poderão solicitar o seu enquadramento na presente sistemática de tributação, ficando 

vedada a cumulação dos tratamentos tributários.  

Art. 10. Aplicar-se-ão, no que couber, ao regime tributário de que trata este 

Decreto, as normas gerais de substituição tributária previstas no Decreto nº24.569 

RICMS-CE.  

Art. 11. Fica diferido o pagamento do ICMS decorrente da importação de 

máquinas, aparelhos e equipamentos destinados a integrar o ativo permanente dos 

estabelecimentos industriais referidos neste Decreto, para o momento de sua 

desincorporação.  

Art. 12. O secretário da Fazenda editará os atos necessários a 

operacionalização deste Decreto,  

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1º de novembro de 2006.  

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 31 

de outubro de 2006.  

Lúcio Gonçalo de Alcântara 

 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 

 

José Maria Martins Mendes 

 

SECRETÁRIO DA FAZENDA 

 


