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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar os efeitos na arrecadação do ICMS no setor de 

material de construção, ferragens e ferramentas no Estado do Ceará após a implantação do 

regime de substituição tributária por carga líquida, regulamentada pelo Decreto n° 31.270, de 

1° de agosto de 2013. Para tanto, especificou-se um modelo econométrico de regressão 

múltipla estimado por Mínimos Quadrados Generalizado usando a metodologia de Prais-

Winsten, onde a variável dependente foi a arrecadação mensal total de ICMS das empresas do 

setor industrial e atacadista do Decreto n° 31.270/2013. As variáveis exógenas foram o 

faturamento das empresas, a taxa básica de juros (Selic), o saldo percentual de empregados e 

desempregados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), além de 

variáveis para medir a tendência de crescimento da arrecadação e as sazonalidades da série. 

Além dessas, foi incluída uma variável dummy com o objetivo de verificar os efeitos na 

arrecadação do ICMS após a mudança para o regime de substituição tributária. Assim, os 

resultados estimados mostraram que, após a data do início do Decreto nº 31.270/2013, o 

ICMSs arrecadado nos setores de Atacado e Indústria, aumentou em nível. No entanto, após 

essa mesma data, as evidências estatísticas apontam que as suas trajetórias de longo prazo 

foram decrescentes após o início desse decreto. 

 

Palavras-chave: ICMS. Substituição Tributária. Decreto n° 31.270. Material de Construção. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to analyze the effects on the collection of ICMS in the 

sector of construction materials, ironmongery and tools in the State of Ceará after the 

implementation of the regime of tax substitution by net load, regulated by Decree No. 31,270, 

of August 1 of 2013. For that, an econometric model of multiple regression estimated by 

Least Squares Generalized using the Prais-Winsten methodology was specified, where the 

dependent variable was the total monthly ICMS collection of the companies of the industrial 

sector and wholesaler of the Decree n ° 31.270/2013. The exogenous variables were corporate 

income, the basic interest rate (Selic), the percentage of employees and unemployed persons 

of the General Register of Employed and Unemployed (CAGED), as well as variables to 

measure the growth trend of the collection and the seasonalities from the series. In addition, a 

dummy variable was included in order to verify the effects on ICMS tax collection after the 

change to the tax substitution regime. Thus, the estimated results showed that, after the date of 

the commencement of Decree No. 31.270/2013, ICMS collected in the Wholesale and 

Industry sectors increased in level. However, after that same date, the statistical evidence 

indicates that its long-term trajectories were decreasing after the beginning of this decree.

  

Keywords: ICMS. Tax Substitution. Decree n ° 31.270. Construction Material. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade financeira do Estado consiste em promover ações no sentido de obter 

recursos necessários para atender as necessidades sociais, tais como educação, saúde, 

saneamento, transporte, etc. 

Não há dúvidas de que a principal fonte de receita dos Entes Federados (União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal) está na arrecadação dos Tributos, em especial dos 

impostos.  

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) representa, 

sem dúvida alguma, a principal fonte de arrecadação dos Estados e do Distrito Federal. 

Assim sendo, no Estado do Ceará, em 2016, o ICMS representou 77,72% (setenta 

e sete vírgula setenta e dois por cento) do total das receitas tributárias, conforme tabela a 

seguir: 

 

Tabela 1 – Receitas tributárias do Estado do Ceará no ano de 2016 

TRIBUTO VLR. ARRECADADO 
PERC. VLR. 

ARRECADADO (%) 
ICMS 10.332.985.838,00 77,72% 
IPVA 693.982.106,00 5,22% 
ITCD 651.637.145,00 4,90% 
IRRF 894.931.278,00 6,73% 
Outras Receitas Tributárias 721.948.949,00 5,43% 
Total das Receitas Tributárias 13.295.485.315,00 100,00% 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará 

 

Os Estados e o Distrito Federal estão sempre procurando maneiras mais 

simplificadas e eficientes de apurar, recolher, ou até mesmo fiscalizar o ICMS, com o objetivo 

de obter incrementos na arrecadação. Dessa maneira, um dos recursos mais utilizados é a 

adoção do regime de arrecadação por substituição tributária, cuja natureza consiste em atribuir 

a responsabilidade de apurar e recolher o ICMS devido em operações antecedentes, 

concomitantes ou subsequentes a um determinado contribuinte, denominado de contribuinte 

substituto, no lugar de outro denominado de contribuinte substituído. 

Nesse sentido, o Estado do Ceará, através do Decreto nº 31.270, de 1º de agosto 

de 2013, regulamentando dispositivos da Lei nº 14.237, de 10 de novembro de 2008, 

estabeleceu que os contribuintes que exerçam as atividades de indústria, comércio atacadista e 

varejista do ramo de material para construção em geral, ferragens e ferramentas, ficariam 
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responsáveis, na condição de sujeito passivo por substituição tributária, pela retenção e 

recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, até o consumidor final, quando da 

saída do estabelecimento industrial ou quando da entrada da mercadoria no Estado do Ceará 

ou no estabelecimento do contribuinte atacadista ou varejista. 

Entre as justificativas para a edição do Decreto nº 31.270/2013, o Governo do 

Estado do Ceará listou “a necessidade de se estabelecer um regime de tributação operacional e 

simplificado para os contribuintes que exerçam as atividades de indústria, comércio atacadista 

e varejista do ramo de material para construção em geral, ferragens e ferramentas, tornando-os 

competitivos” e “a necessidade de neutralizar a concorrência desleal entre os contribuintes 

deste Estado que exerçam a mesma atividade econômica”. Dessa forma, deduz-se que o 

objetivo principal foi simplificar a apuração e arrecadação do ICMS, além de reduzir a 

sonegação nos setores da indústria, atacado e varejo de materiais de construção em geral, 

ferragens e ferramentas.   

Considerando que a substituição tributária do ICMS facilita a arrecadação e 

fiscalização por parte dos Estados, a tendência é a ampliação desse regime de recolhimentos 

para outros setores e produtos. 

Entre os setores e produtos sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS 

no Ceará, estão os setores atacadistas e varejistas de produtos agrícolas; de rações para 

animais; de supermercados; de produtos farmacêuticos; de cerveja; de refrigerantes; de água 

mineral; de veículos novos; de peças, componentes e acessórios para veículos; de produtos de 

informática, entre outros. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a tendência de crescimento da arrecadação do 

ICMS referente ao conjunto das empresas dos segmentos econômicos de fabricação e de 

comércio atacadista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, abrangidos pelo 

Decreto nº 31.270/2013, o qual passou a ter efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, alterando 

a tributação do ICMS daqueles Setores do regime de apuração normal, considerando créditos 

e débitos de ICMS, para o regime de substituição tributária, de tal forma que o recolhimento 

do ICMS de todas as operações subsequentes passou a ocorrer, de uma vez só, no momento da 

entrada das mercadorias no estabelecimento do contribuinte substituto, ou, no caso da 

indústria, no momento da saída de produtos. 

O foco deste trabalho se concentra na indústria e no comércio atacadista, não 

analisando o comércio varejista, por entender que o maior impacto da mudança da tributação 

para o regime de substituição tributária se concentra no início da cadeia produtiva, uma vez 

que, se uma empresa do Setor Varejista adquire mercadorias da Indústria ou do Comércio 
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Atacadista local de materiais de construção, estes já retiveram, por substituição tributária, 

todo o ICMS devido até o consumidor final.  

Ressalte-se que as empresas do Setor Varejista do Decreto nº 31.270/2013 só 

retém o ICMS substituição tributária nas entradas interestaduais ou se adquirir internamente 

mercadorias de empresas não pertencentes às atividades incluídas em referido Decreto. 

A base de dados foi fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – 

SEFAZ/CE, referente ao período de 2008 a 2016, ou seja, seis anos anteriores e outros três 

anos posteriores à vigência do Decreto nº 31.270/2013, constando os dados do faturamento e 

da arrecadação de ICMS dos setores econômicos da indústria, do atacado e do varejo 

relacionados nos anexos I e II do citado Decreto. 

Assim, poderemos comparar o crescimento da arrecadação do ICMS, 

confrontando o período compreendido entre os anos de 2008 e 2013, anteriores a vigência do 

Decreto nº 31.270/2013, com o período de 2014 a 2016, imediatamente posterior ao início dos 

efeitos de supracitada norma tributária. 
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2 DEFINIÇÃO E CONCEITO DE ICMS 

 

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), criado pela constituição cidadã de 1988, teve origem, entre outros, no antigo Imposto 

sobre Vendas e Consignações (IVC), que era cumulativo e incidia sobre a venda de 

mercadorias em geral, e no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM), substituto do 

IVC a partir de 1967, o qual trazia o conceito de valor adicionado, eliminando os efeitos 

negativos da cumulatividade. 

A complexidade e abrangência do ICMS são inegáveis, uma vez que ao ser criado 

pela CF/1988, unificou em um só 6 (seis) impostos da CF/1967, a saber: 

1) Imposto sobre circulação de mercadorias; 

2) Imposto único sobre minerais; 

3) Imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos; 

4) Imposto único sobre energia elétrica; 

5) Imposto único sobre transportes; 

6) Imposto único sobre comunicações. 

A competência para instituir o ICMS é dos Estados e do Distrito Federal, 

conforme o art. 155, II da CF/1988, com redação da EC n° 3/1993 que determina que: 
 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
I - (...) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior; 
 

No entanto, a criação de Lei nacional com normas gerais sobre o ICMS está entre 

as atribuições da União, tal como a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) atualmente em 

vigor.  

Entre as inúmeras características do ICMS, está a de que ele é um tributo 

repartido entre os Estados e o Distrito Federal nas operações interestaduais, de tal forma que 

parte de sua arrecadação pertence ao Estado de origem, e outra parte ao de destino. 

A Lei Complementar nº 24/1975, entre outras matérias, delibera que as concessões 

e revogações de benefícios fiscais do ICMS devem ser deliberadas no âmbito do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, mediante prévia aprovação dos demais Estados e 

do Distrito Federal.  

Outra característica do ICMS é a não-cumulatividade, de maneira que os valores 
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recolhidos nas operações anteriores devem ser compensados nas operações subsequentes, de 

tal forma que não se pague mais de uma vez pelo mesmo fato gerador. 

De acordo com Hugo de Brito (1998, p. 268), o ICMS é um tributo cuja função é 

eminentemente fiscal, sendo importante fonte de recursos para os “cofres” dos Estados e do 

Distrito Federal. No entanto, quando o ICMS é utilizado para incentivar ou desestimular o 

consumo de algum produto ele tem a função extrafiscal, a exemplo da elevação das alíquotas 

para cigarros e bebidas e da redução delas para produtos da cesta básica. 

O ICMS é um tributo indireto, uma vez que a Lei define, geralmente, como 

contribuinte o industrial, o atacadista e o varejista. No entanto, toda a carga tributária é 

suportada pelo consumidor final, posto que o imposto está incluído no preço das mercadorias. 

Sabe-se que o ICMS é um tributo complexo para ser apurado e arrecadado, por ser 

regido pela Constituição Federal, por Lei Federal com normas gerais (Lei Complementar nº 

87/1996 – Lei Kandir), e por diversas e diferentes Leis, Decretos, Regulamentos, e outros atos 

editados pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

Em relação ao Estado do Ceará, o ICMS foi instituído através da Lei nº 12.670/96, 

a qual define os contribuintes, os fatos geradores, as bases de cálculo, as alíquotas, os regimes 

de substituição tributária, as obrigações acessórias, dentre tantas outras regras. Além disso, a 

supracitada Lei do ICMS é regulamentada pelo Decreto nº 24.569/97, que detalha o texto 

legal e consolida a legislação do ICMS cearense. 

 

2.1 O regime de substituição tributária 

 

A substituição tributária é o instituto pelo qual a lei obriga um terceiro a apurar o 

valor devido e a cumprir a obrigação principal de pagar o tributo devido no lugar do 

contribuinte, sendo este o contribuinte substituído e o terceiro o contribuinte substituto. 

O Código Tributário Nacional (CTN) define a substituição tributária no seu art. 

128 da seguinte forma: 
 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte 
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 
referida obrigação. 
 

Em relação ao ICMS, a incumbência de dispor sobre substituição tributária é da 

lei complementar, de acordo com o art. 155, inciso XII, alínea “b” da CF/1988. 

Assim sendo, as regras gerais sobre substituição tributária do ICMS estão 
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disciplinadas na Lei Complementar nº 87/1996 – Lei Kandir. Porém, outras tantas leis 

estaduais e do Distrito Federal dispõem sobre o regime de substituição tributária. 

A substituição tributária pode ser antecedente, concomitante e subsequente. 

 

2.1.1 Substituição tributária antecedente  

 

A substituição tributária antecedente também é conhecida como substituição para 

trás, substituição regressiva ou diferimento, cuja operação ou prestação, definida como fato 

gerador, ocorreu num momento anterior ao do pagamento do tributo. Assim, o recolhimento 

do tributo é postergado. 

Este tipo de substituição tributária normalmente é utilizado quando existe um 

grande número de contribuintes no início da cadeia produtiva destinando produtos ou serviços 

para uma pequena quantidade de empresas. Assim, o Ente tributante se torna mais eficiente 

quando concentra a fiscalização e arrecadação nestas últimas empresas. 

No artigo denominado “Resumo Responsabilidade Tributária: substituição 

regressiva”, a Profª Francys Balsan define com precisão esta modalidade de substituição 

tributária, conforme figura a seguir: 

 

Figura 1 – Exemplo de substituição tributária antecedente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://fbalsan.jusbrasil.com.br/artigos/335707424/resumo-responsabilidade-tributaria-substituicao-
regressiva - Acesso em: 10 out. 2017 
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2.1.2 Substituição tributária concomitante  

 

É aquela em que a substituição do contribuinte (substituído) pelo terceiro 

substituto ocorre no mesmo momento da operação ou prestação de serviço. Como exemplo, 

temos o caso do ICMS devido pelo transportador autônomo, na qualidade de prestador do 

serviço, que deve ser recolhido pelo tomador do serviço, uma vez que este deve estar inscrito 

na fazenda estadual e federal. 

 

2.1.3 Substituição tributária subsequente 

 

O instituto da substituição tributária subsequente está consignado no art. 150, § 7º 

da CF/1988, ao estabelecer que: 
 

§ 7º 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. 
 

Chamada também de substituição tributária “para frente” ou progressiva, onde o 

tributo devido na operação ou prestação atual e nas subsequentes é apurado em sua totalidade 

e pago antecipadamente. Assim, o contribuinte substituto, no momento atual, calcula e recolhe 

o tributo devido por ele mesmo e o referente às operações posteriores, considerando uma base 

de cálculo presumida definida em lei.  

Ressalte-se que neste tipo de substituição tributária o contribuinte substituto não 

tem conhecimento dos preços de venda dos contribuintes substituídos. Portanto, a lei, ao criar 

a substituição tributária, atribui a cada produto uma Margem de Valor Agregado (MVA), 

estabelecendo o percentual que o contribuinte substituto deve acrescentar ao próprio preço de 

venda para calcular as parcelas devidas relativas aos contribuintes substituídos. 

 

Figura 2 – Exemplo de substituição tributária subsequente 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: http://blog.xcm.com.br/substituicao-tributaria/ - Acesso em: 10 out. 2017 
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2.1.4 Prós e contra da substituição tributária do ICMS 

 

O regime de substituição tributária do ICMS traz benefícios para a administração 

tributária dos Estados e do Distrito Federal, tornando mais eficiente a arrecadação do imposto. 

Faria (2008, p. 23) afirma que a concepção do instituto da substituição tributária 

tem o objetivo de facilitar a arrecadação do ICMS por impedir a sonegação do crédito 

tributário resultante da atividade econômica dos contribuintes. 

É visível a tendência dos Estados e do Distrito Federal de, a cada dia mais, 

expandir o instituto da substituição tributária do ICMS para os mais variados produtos e 

segmentos econômicos, a fim de diminuir a sonegação e facilitar o trabalho de fiscalização. 

Assim, Carraza (1997, p. 69) afirma que “o ICMS está sendo cada vez mais exigido não do 

realizador do fato imponível, mas de terceira pessoa, antes mesmo da própria ocorrência da 

operação mercantil”. 

Ao analisar a implantação do regime de substituição tributária, a partir de 

dezembro de 2005, no setor atacadista e varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) no 

Estado de Minas Gerais, utilizando observações do período de 2000 a 2010 e estimando um 

modelo de regressão múltipla com recorte temporal, Arantes (2012) concluiu que os 

resultados indicavam que houve incremento na arrecadação de ICMS na cadeia produtiva do 

GLP após a mudança de tributação, resultado provável da “redução da sonegação de impostos 

ao recolher o tributo referente a toda cadeia produtiva antes mesmo da realização do fato 

gerador”. 

Campos et al. (2010, p. 14-15) concluíram que um dos motivos para a sustentação 

da arrecadação de ICMS no Estado de São Paulo, durante a crise mundial de 2008, foi a 

adoção da substituição tributária para diversos setores econômicos, tanto para as operações 

internas como para as operações interestaduais no âmbito do CONFAZ, antecipando, desta 

forma, o recolhimento do ICMS relativo aos estoques e otimizando os serviços da Receita 

Estadual por reduzir o universo de fiscalização, diminuindo a informalidade e a sonegação. 

No entanto, houve redução, no mesmo período, da arrecadação de tributos federais sobre o 

consumo no Estado de São Paulo, provocada pela implementação, por parte do governo 

federal, de medidas de renúncia fiscal. 

No entanto, a substituição tributária pode provocar aumento no preço de produtos 

e serviços, em virtude do custo financeiro para as empresas na antecipação da arrecadação do 

ICMS, além da possibilidade de a Margem de Valor Agregado (MVA) presumida para o 

cálculo do ICMS ser maior do que a Margem de Lucro normalmente praticada por 
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determinado Setor.  

No trabalho “Tributação e Preço: Efeitos do ICMS Substituição Tributária na 

Cadeia Vinícola do Vale dos Vinhedos”, apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Custos, 

utilizando um modelo de regressão linear com dados em painel, Dornelles et al. (2014) 

concluíram que a adoção do regime de substituição tributária afetou os preços praticados pela 

cadeia vinícola do Vale dos Vinhedos, com potencial de afetar a demanda dos produtos por ela 

produzidos, em virtude da concorrência. 

A substituição tributária do ICMS pode afetar negativamente as micro e pequenas 

empresas optantes do Simples Nacional, reduzindo seus lucros e aumentando o preço de 

venda de seus produtos. Assim, conforme afirmação contida na Nota Técnica publicada pelo 

SEBRAE, em outubro de 2013, intitulada “Impacto das distorções do ICMS nos optantes do 

Simples Nacional – Análise de pesquisas”, “o ICMS recolhido através da ST chega a 

representar 220% do valor que seria recolhido de acordo com a Lei Geral”. 

Airton Hack, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), em 

matéria de 19/04/2014 do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba/PR, cujo título era “Substituição 

tributária dobra carga de empresas pequenas - Modelo que transfere o recolhimento para a 

indústria prejudica empresas enquadradas no Simples Nacional”, ao analisar a ampliação do 

número de produtos sujeitos a substituição tributária no Estado do Paraná, afirmou que:  
 

O impacto para as micro e pequenas empresas é desastroso. Primeiro pela 
antecipação do recolhimento e segundo porque é arbitrada uma margem de lucro 
sobre as operações que muitas vezes não corresponde à realidade, o que faz com que 
as empresas paguem mais impostos e por tabela aumentem preços. 
 

Portanto, se por um lado a substituição tributária do ICMS beneficia às 

administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal, diminuindo o universo de 

contribuintes a serem fiscalizados, reduzindo a sonegação fiscal e tornando a arrecadação do 

ICMS mais eficiente, por outro lado, pode provocar aumento da carga tributária, sobretudo 

para as micro e pequenas empresas, inflacionando os preços dos seus produtos, tornando-as 

menos lucrativas e competitivas. 

    

2.2 Decreto Estadual n° 31.270, de 1° de agosto de 2013 

 

O Estado do Ceará editou, com base na Lei nº 14.237/2008, o Decreto n° 

31.270/2013 com a intenção de estabelecer um regime de tributação mais operacional e 

simplificado voltado para os setores industriais, atacadista e varejista de materiais para 

construção em geral, ferragens e ferramentas, além de tentar impedir a concorrência desleal 
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entre os contribuintes do mesmo ramo econômico estabelecidos no Estado do Ceará. 

Inicialmente, o Decreto n° 31.270/2013 determina que os estabelecimentos 

industriais e os do comércio atacadista, relacionados no seu Anexo I, e os do comércio 

varejista, no Anexo II, pertencentes às atividades econômicas neles listadas, conforme o 

Código Nacional de Atividades Econômico-Fiscais (CNAE-Fiscal), passaram a ficar 

responsáveis, na condição de sujeito passivo por substituição tributária, pela retenção e 

recolhimento do ICMS devido nas operações subsequentes, até o consumidor final, no 

momento da entrada de mercadorias no Estado do Ceará, ou no estabelecimento do 

contribuinte substituto, ou no momento da saída das mercadorias, conforme o caso, ou ainda 

de forma mista, mediante ato específico do Secretário da Fazenda. 

As empresas industriais e do comércio atacadista enquadradas em supracitado 

Decreto são: 

 

Tabela 2 – Anexo I do Decreto n° 31.270/2013 
CNAE DESCRIÇÃO 

2311700 Fabricação de vidro plano e de segurança 
2319200 Fabricação de artigos de vidro 
2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 

encomenda 
2342701 Fabricação de azulejos e pisos 
2342702 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto 

azulejos e pisos 
2349499 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificado anteriormente 
2392300 Fabricação de cal e gesso 
4649406 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
4673700 Comércio atacadista de material elétrico 
4679601 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
4679603 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 
4679604 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados 

anteriormente 
4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

Fonte: Decreto nº 31.270/2013 

 

 As empresas do setor varejista enquadradas no Decreto n° 31.270/2013 são as 

pertencentes às atividades econômicas elencadas na tabela seguinte: 

 

Tabela 3 – Anexo II do Decreto n° 31.270/2013 
CNAE DESCRIÇÃO 

4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
4742300 Comércio varejista de material elétrico 
4743100 Comércio varejista de vidros 

Continua 



21 

Conclusão 
Tabela 3 – Anexo II do Decreto n° 31.270/2013 
CNAE DESCRIÇÃO 

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos 
4744005 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 
4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação 

Fonte: Decreto nº 31.270/2013 

 

A sistemática de apuração e recolhimento do ICMS adotada no Decreto n° 

31.270/2013, salvo exceções específicas, é a de carga líquida que, em modos gerais, é mais 

simplificada do que a comumente utilizada nos regimes de substituição tributária do ICMS. 

O contribuinte substituto calcula a carga líquida de uma mercadoria aplicando um 

percentual específico (alíquota), determinado em lei, sobre o preço acrescido de uma margem 

de valor agregado (MVA), também definida em lei, de forma que o valor encontrado engloba 

todo o ICMS a ser pago até a última operação de venda ao consumidor final, sem ter que, 

neste cálculo, considerar nenhum valor a título de crédito ou débito. 

No entanto, na regra geral de apuração do ICMS-ST, o contribuinte substituto 

calcula primeiramente o ICMS devido por ele próprio. Depois, calcula o ICMS-ST aplicando-

se uma alíquota própria (interna ou interestadual) sobre o preço acrescido de uma margem de 

valor agregado (MVA) definida em lei, subtraindo-se deste o valor do ICMS próprio, o qual 

entra nesta apuração como crédito tributário.  

Dessa forma, o Decreto nº 31.270/2013 determina no caput do art. 2° que o 

estabelecimento industrial listado no Anexo I, fabricante de material de construção, ferragens 

e ferramenta, sem prejuízo do ICMS da operação própria, nas operações de saídas internas 

deverá reter a carga líquida de 6,50% (seis vírgula cinquenta por cento) sobre o valor da 

operação acrescido da margem de valor agregado no percentual de 45% (quarenta e cinco por 

cento). 

Em relação aos estabelecimentos atacadistas e varejistas, o caput do art. 3° do 

supracitado Decreto diz que o ICMS a ser retido e recolhido é o equivalente a carga líquida 

resultante da aplicação das alíquotas constantes no Anexo III sobre o valor total das 

mercadorias, IPI, carreto e outras despesas a cargo do destinatário constantes no documento 

fiscal, referentes à operação de entrada ou saída, conforme o caso, acrescidos do percentual de 

35% (trinta e cinco por cento) a título de margem de valor agregado (MVA). 
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Tabela 4 – Anexo III do Decreto n° 31.270/2013 

CONTRIBUINTE 
DESTINATÁRIO/ 

REMETENTE 

MERCADORIA 
(Alíquota interna/ 
Carga Tributária 

efetiva) 

O Próprio 
Estado ou 

Exterior do 
País 

Regiões Norte, 
Nordeste, 

Centro-Oeste e 
Estado do 

Espírito Santo 

Regiões Sul e 
Sudeste, exceto 

o Estado do 
Espírito Santo 

INDÚSTRIA 
(Anexo I) 

Normal Normal Normal Normal 

ATACADISTA 
(Anexo I) 

7% (Cesta Básica); 2,70% 4,70% 6,80% 
12% (Cesta Básica); 4,60% 8,10% 11,60% 

17% - (geral); 6,50% 14,95% 16,80% 
25% - (vinhos, sidras 
e Bebidas quentes). 7,26% 25,85% 33,00% 

VAREJISTA 
(Anexo II) 

7% (Cesta Básica); 1,05% 3,46% 5,52% 
12% (Cesta Básica); 1,80% 5,93% 9,46% 

17% - (geral); 6,50% 14,95% 16,80% 
25% - (vinhos, sidras 
e Bebidas quentes). 7,26% 25,85% 33,00% 

Fonte: Decreto nº 31.270/2013 

 

Imagine-se o exemplo de uma operação em que um estabelecimento atacadista, 

incluído no Anexo I, adquire determinada mercadoria, para revenda, no Estado de São Paulo 

(região sudeste), com valor total da operação de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo produto no 

Estado do Ceará está sujeito à alíquota geral de 17%. Considerando que “ICMS-ST” seja o 

valor de ICMS Substituição Tributária Carga Líquida a ser pago, “VO” o valor da operação, 

“MVA” a margem de valor agregado, “BC” a base de Cálculo e “AL” a alíquota de Carga 

Líquida a ser aplicada, temos: 

 

Tabela 5 – Exemplo de cálculo da carga líquida de ICMS-ST (atacadista do Anexo I) 
VO = 1.000 (*) 

MVA = 35,00% 
AL = 16,80% 
BC = VO x (1 + MVA) = 1.000 x (1 + 0,35) = 1.350,00 

ICMS-ST = BC x AL = 1.350 x 0,168 = 226,80 
Fonte: Elaborada pelo autor 
Nota: (*) VO = Valor das mercadorias + IPI + carreto + outras despesas a cargo do destinatário 

 

Assim, o valor de ICMS-ST a ser recolhido pelo estabelecimento atacadista será 

de R$ 226,80 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) no momento da entrada da 

mercadoria no Estado do Ceará, encerrando a tributação, uma vez que nada mais deverá ser 

pago nas operações subsequentes de venda ao estabelecimento varejista e ao consumidor 

final. 

Além de simplificar o cálculo do ICMS, o Decreto nº 31.270/2013 traz benefícios 
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fiscais para as empresas atacadistas que, mediante ato específico do Secretário da Fazenda, 

comprovadamente realizem mais de 50% (cinquenta por cento) de suas operações de saídas 

para outras unidades da federação. Assim, nas entradas de mercadorias no Estado do Ceará, 

citadas empresas recolhem o ICMS aplicando sobre a base de cálculo uma alíquota reduzida 

de 4% (quatro por cento) para as importações do exterior, de 4,15% (quatro vírgula quinze por 

cento) para mercadorias oriundas dos Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e do 

Estado do Espírito Santo, e de 6% (seis por cento) quando as mercadorias forem procedentes 

dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exceto o Estado do Espírito Santo, sem ter nada mais 

a recolher nas saídas interestaduais. No entanto, nas saídas internas, a carga tributária líquida 

deve ser complementada aplicando-se o percentual de 10,08% (dez vírgula zero oito por 

cento) sobre o valor da entrada mais recente da mercadoria, acrescentando-se a margem de 

valor agregado (MVA) de 35% (trinta e cinco por cento). 

 

2.3 Comentário sobre a substituição tributária no Ceará 

 

 A Lei nº 12.670/1996 dispõe, no âmbito do Estado do Ceará, entre outras, sobre 

as regras gerais da substituição tributária do ICMS. No entanto, foi através da Lei nº 

14.237/2008 que se estabeleceu e se tem ampliado para diversos setores econômicos um 

regime de tributação por substituição tributária “para frente” mais simplificado e operacional, 

denominado Carga Líquida. 

A Carga Líquida consiste em aplicar-se uma determinada alíquota sobre o valor da 

operação, constante no documento fiscal, acrescido de uma Margem de Valor Agregado 

(MVA) específica para cada produto e setor econômico, de tal forma que esse valor seja 

equivalente ao que seria devido de ICMS na operação atual e subsequentes, encerrando neste 

momento a tributação, sem que nada mais deva ser recolhido até a última venda ao 

consumidor final. 

Aguiar (2013) investigou, com dados do período de 2005 a 2011, através de um 

modelo econométrico de regressão linear múltipla, o impacto da substituição tributária, 

instituída pelo Decreto nº 29.560/2008, no setor atacadista de alimentos, concluindo ao final 

que houve um incremento de 17,81% na arrecadação de ICMS daquele setor econômico. 

Ferreira (2013), ainda com base na substituição tributária implementada pelo 

Decreto nº 29.560/2008, utilizando modelos de regressão Logit e Tobit, analisou seus efeitos 

nas compras interestaduais do setor de minimercados, chegando à conclusão de que não 

houve mudança no volume de compras interestaduais das empresas enquadradas como 
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Normal, mas que ocorreu um decréscimo nas aquisições interestaduais das Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) e Microempresas, revelando o êxito da política tributária, uma vez que 

estas últimas passaram a comprar mais no mercado interno do que em outros estados, 

tornando mais competitiva a economia local.  

Louzada (2015), utilizando a metodologia econométrica de estimador de diferença 

em diferenças, estudou o impacto da mudança de tributação trazida pelo Decreto n° 

30.256/2010, o qual mudou a apuração do ICMS do setor de Rochas Ornamentais do regime 

normal de apuração (crédito e débito) para o de substituição tributária, concluindo que não 

observou impacto nas empresas do regime Normal, mas que a substituição tributária, por 

concentrar a arrecadação em um número menor de contribuintes, diminuiu a sonegação, 

impactando positivamente no recolhimento de ICMS das Pequenas e Microempresas. Além 

disso, incentivou a instalação, no território cearense, de novas empresas, uma vez que referido 

Decreto estabeleceu diferenciação de alíquota conforme a origem do produto. 

Oliveira (2015), utilizando um modelo econométrico de regressão múltipla, 

analisou a arrecadação do setor de medicamentos e produtos farmacêuticos após a 

implantação do regime simplificado de substituição tributária (Carga Líquida) do Decreto nº 

29.816/2009, que passou a elencar como sujeitos passivos por substituição tributária os 

estabelecimentos cadastrados nos CNAE´s 4644301, 4771701, 4771702 e 4771703, 

eliminando a complexa sistemática de substituição tributária por produto preconizada no 

Decreto nº 27.490/2004. Assim, o estudo concluiu que houve uma redução na arrecadação do 

ICMS no setor atacadista de comércio de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 

4644301), e um incremento no recolhimento do ICMS no setor varejista de produtos 

farmacêuticos com manipulação de fórmula (CNAE 4771702). 

Nota-se que, na maior parte dos casos, a mudança do regime de apuração normal 

do ICMS (crédito e débito) para o de substituição tributária subsequente, na modalidade 

Carga Líquida, promoveu aumentos na arrecadação do ICMS, notadamente em virtude da 

simplificação do cálculo do imposto e da redução da quantidade de contribuintes a serem 

monitorados ou fiscalizados, diminuindo a sonegação e elisão fiscal. 
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3 BASE DE DADOS 

 

3.1 Fonte de dados 

 

A base de dados foi fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – 

SEFAZ/CE, referente ao período de 2008 a 2016, ou seja, seis anos anteriores e outros três 

anos posteriores à vigência do Decreto nº 31.270/2013. 

Foram utilizados os valores mensais da arrecadação do ICMS e do faturamento 

das empresas relacionadas nos anexos I e II do Decreto nº 31.270/2013. Para tanto, as 

informações foram extraídas dos bancos de dados da SEFAZ-CE denominados de 

CADASTRO, DIEF, EFD e RECEITA. 

O CADASTRO foi utilizado para identificar as empresas que fariam parte do 

estudo, através do CNAE1 da atividade principal. Além disso, extraiu-se deste banco de dados 

outras informações sobre as empresas, tais como o seu regime de recolhimento, se estão 

incluídas ou não no Simples Nacional, entre outras. 

A Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF) e a Escrituração Fiscal 

Digital (EFD) foram utilizadas para a obtenção dos valores referentes ao faturamento mensal 

das empresas, considerando somente, com base no CFOP2, as operações de venda e devolução 

de mercadorias relacionadas com a atividade principal das empresas. 

A arrecadação do ICMS foi extraída do banco de dados RECEITA, considerando 

tão somente os valores cujo código da receita estivesse relacionado com as atividades 

comerciais ou industriais das empresas. 

Os dados da arrecadação e do faturamento foram corrigidos pelo IPCA para 

valores de julho de 2017. 

Foram utilizadas também como variáveis exógenas a Selic (Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia) como taxa de juros mensal, definida e divulgada mensalmente pelo 

Banco Central do Brasil, e o saldo mensal percentual de empregados e desempregados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). 

Os dados das variáveis são mensais referentes ao período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2016. 

                                                 
1 Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) – é uma lista de códigos numéricos criada com o 
objetivo de padronizar, em todo território nacional, a definição das atividades econômicas. 
2 Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) – código numérico que identifica a natureza da operação de 
circulação de mercadoria ou prestação de serviço. 
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3.2 Empresas do setor industrial 

 

As empresas industriais incluídas no Decreto nº 31.270/2013 são aquelas que 

desenvolvem a atividade de fabricação de vidro plano e de segurança (CNAE 2311700), de 

fabricação de artigos de vidro (CNAE 2319200), de fabricação de estruturas pré-moldadas de 

concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 2330301), de fabricação de azulejos e 

pisos (CNAE 2342701), de fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na 

construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 2342702), de fabricação de produtos cerâmicos 

não-refratários não especificado anteriormente (CNAE 2349499) e de Fabricação de cal e 

gesso (CNAE 2392300). 

A quantidade de empresas do setor industrial do Decreto nº 31.270/2013, 

agrupadas por CNAE, no período compreendido entre os anos de 2008 a 2016, apresentou a 

distribuição da Tabela 6.   

 

Tabela 6 – Distribuição, por CNAE e por ano, das empresas do setor industrial 

CNAE 
Ano Qtde. 

Média 
Distribuição 

Percentual (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2311700 4 5 4 7 7 8 12 12 10 8 1,31% 
2319200 32 36 43 53 68 79 82 82 77 61 10,45% 
2330301 124 123 122 126 131 143 129 132 131 129 21,98% 
2342701 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,51% 
2342702 276 278 295 314 338 351 360 355 331 322 54,87% 
2349499 6 6 17 31 44 50 66 71 52 38 6,49% 
2392300 28 29 31 26 28 25 22 22 21 26 4,39% 
TOTAL 473 480 515 560 619 659 674 677 625 587 100,00% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A distribuição percentual da quantidade média das empresas do setor industrial, 

por CNAE, está representada no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual da quantidade média, por CNAE, das empresas do setor 
industrial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observando a Tabela 6 e o Gráfico 1, constata-se que o Estado do Ceará conta 

com um número expressivo de empresas dedicadas a fabricação de artefatos de cerâmica e 

barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos (CNAE 2342702), com média de 

322 (trezentos e vinte e duas) indústrias, e de fabricação de estruturas pré-moldadas de 

concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 2330301), com média de 129 (cento e 

vinte e nove) empresas. 

No entanto, verifica-se que são poucas as empresas que produzem materiais de 

construção mais elaborados e de maior valor agregado, tais como as de fabricação de vidro 

plano e de segurança (CNAE 2311700), em quantidade média de 8 (oito), e as de fabricação 

de azulejos e pisos (CNAE 2342701), que no período analisado contou com 3 (três) 

estabelecimentos, representando apenas 0,51% do total das empresas do setor industrial. 

O faturamento e o montante de ICMS recolhido, referentes às empresas do setor 

industrial relacionadas no anexo I do Decreto nº 31.270/2013, no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2016, estão representados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Faturamento e arrecadação do ICMS do setor industrial, ajustados pelo IPCA a 
valores de julho/2017 

CNAE 

Distribuição 
Média 

Percentual das 
Empresas (%) 

Faturamento 
Ajustado (R$) 

Distribuição 
Percentual do 
Faturamento 

(%) 

ICMS 
Ajustado (R$) 

Distribuição 
Percentual do 

ICMS (%) 

2311700 1,31% 141.601.646,69 2,27% 13.163.080,70 5,46% 
2319200 10,45% 418.193.806,19 6,71% 17.510.444,31 7,26% 
2330301 21,98% 1.653.200.555,70 26,52% 60.210.749,63 24,95% 
2342701 0,51% 1.649.169.719,43 26,46% 81.185.716,28 33,65% 
2342702 54,87% 1.542.916.356,15 24,75% 56.543.161,14 23,43% 
2349499 6,49% 81.121.040,86 1,30% 3.588.210,13 1,49% 
2392300 4,39% 747.089.621,17 11,99% 9.086.311,25 3,77% 

Total 100,00% 6.233.292.746,19 100,00% 241.287.673,44 100,00% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na Tabela 7 verifica-se que as empresas de fabricação de azulejos e pisos (CNAE 

2342701), apesar de serem apenas em número de 3 (três), representando apenas 0,51% do 

total de empresas do setor industrial, são responsáveis por 26,46% do faturamento e 33,65% 

da arrecadação de ICMS do setor. 

A seguir, considerando os dados listados na tabela 8, os quais representam a 

evolução anual do faturamento e da arrecadação do ICMS do setor industrial, do ano de 2008 

ao de 2016, verifica-se que houve um incremento da arrecadação do ICMS no ano de 2014.  

 



28 

Tabela 8 – Evolução do faturamento e arrecadação do ICMS do setor industrial, ajustada pelo 
IPCA a valores de julho/2017 

Ano Faturamento Ajustado (R$) ICMS Ajustado (R$) 
2008 603.968.155,95 24.048.363,75 
2009 527.864.683,16 19.401.561,74 
2010 692.483.105,25 27.456.350,88 
2011 634.221.770,75 22.235.208,79 
2012 715.732.233,23 26.126.496,41 
2013 782.782.717,70 32.874.354,74 
2014 704.382.309,33 34.229.582,92 
2015 824.187.907,33 31.355.747,04 
2016 747.669.863,49 23.560.007,17 
Total 6.233.292.746,19 241.287.673,44 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

O Gráfico 2 demostra a evolução do faturamento mensal das empresas do setor 

industrial, do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2016, com linha de tendência que 

indica que o faturamento tende a crescer ao longo do tempo. 

 

Gráfico 2 – Evolução do faturamento das empresas industriais, ajustado pelo IPCA a valores 
de julho/2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Da mesma forma, o Gráfico 3 demonstra a evolução mensal da arrecadação de 

ICMS do setor industrial, apresentando linha de tendência que sugere que a arrecadação de 

ICMS tem a tendência de crescimento com o passar do tempo. 
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Gráfico 3 – Evolução da arrecadação do ICMS das empresas industriais, ajustada pelo IPCA a 
valores de julho/2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observando-se o gráfico anterior, nota-se que há um notável “pico” de 

arrecadação no começo de 2014, evidenciando o aumento da arrecadação em função da 

mudança de tributação de crédito e débito para o de substituição tributária por carga líquida. 

O Gráfico 4 apresenta a dispersão do logaritmo natural do faturamento em relação 

ao logaritmo natural do ICMS arrecadado pelas empresas do setor industrial. 

 

Gráfico 4 – Dispersão do logaritmo natural do faturamento em relação ao logaritmo natural da 
arrecadação do ICMS das empresas industriais, ajustada pelo IPCA a valores de julho/2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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31.270/2013. 

O Gráfico 5 demostra a evolução da arrecadação do ICMS, em logaritmo natural, 

comparada a variação da taxa Selic anualizada. 

 

Gráfico 5 – Evolução do ICMS do setor industrial, em logaritmo natural, comparada à taxa 
Selic anualizada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico a seguir traz a comparação entre o Saldo de Empregados e 

Desempregados do CAGED e a evolução da arrecadação do ICMS do Setor Industrial, em 

logaritmo natural.  

 

Gráfico 6 – Evolução do ICMS do setor industrial, em logaritmo natural, comparada ao Saldo 
de Empregados e Desempregados do CAGED 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ln (ICMS)

Selic (Anual)

-2,00000

0,00000

2,00000

4,00000

6,00000

8,00000

10,00000

12,00000

14,00000

16,00000

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ln (ICMS)

Saldo_Emp_Des



31 

3.3 Empresas do setor atacadista 

 

No Anexo I do Decreto nº 31.270/2013, além das indústrias, estão também as 

empresas do setor atacadista dedicadas às atividades de comércio atacadista de lustres, 

luminárias e abajures (CNAE 4649406), de comércio atacadista de ferragens e ferramentas 

(CNAE 4672900), de comércio atacadista de material elétrico (CNAE 4673700), de comércio 

atacadista de tintas, vernizes e similares (CNAE 4679601), de comércio atacadista de vidros, 

espelhos e vitrais (CNAE 4679603), de comércio atacadista especializado de materiais de 

construção não especificados anteriormente (CNAE 4679604) e de comércio atacadista de 

materiais de construção em geral (CNAE 4679699). 

Do período de 2008 a 2016, a quantidade de empresas atacadistas, ano a ano, e a 

média estão representadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição, por CNAE e por ano, das empresas do setor atacadista 

CNAE 
Ano Qtde. 

Média 
Distribuição 

Percentual (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
4649406 3 3 3 5 4 6 7 7 10 5 2,02% 
4672900 72 72 78 78 80 78 85 84 81 79 29,85% 
4673700 31 29 28 29 30 37 38 38 40 33 12,65% 
4679601 20 17 16 19 21 23 22 24 22 20 7,76% 
4679603 9 8 11 13 12 11 12 12 13 11 4,26% 
4679604 6 6 7 11 11 13 12 15 18 11 4,17% 
4679699 93 96 100 102 100 100 110 115 116 104 39,29% 
TOTAL 234 231 243 257 258 268 286 295 300 264 100,00% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Gráfico 7 – Distribuição percentual da quantidade média, por CNAE, das empresas do setor 
atacadista 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O faturamento e a arrecadação do ICMS do setor atacadista, ajustados pelo IPCA 

a valores de julho de 2017, com as empresas agrupadas por CNAE, referentes aos anos de 

2008 a 2016, estão listados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Faturamento e arrecadação do ICMS do setor atacadista, ajustados pelo IPCA a 
valores de julho/2017 

CNAE 

Distribuição 
Média 

Percentual das 
Empresas (%) 

Faturamento 
Ajustado (R$) 

Distribuição 
Percentual do 
Faturamento 

(%) 

ICMS Ajustado 
(R$) 

Distribuição 
Percentual 
do ICMS 

(%) 
4649406 2,02% 114.306.270,36 1,11% 7.717.895,45 0,93% 
4672900 29,85% 4.868.164.943,64 47,08% 353.571.529,17 42,67% 
4673700 12,65% 603.997.985,51 5,84% 62.874.242,85 7,59% 
4679601 7,76% 532.468.519,32 5,15% 24.319.095,02 2,93% 
4679603 4,26% 730.288.039,30 7,06% 64.736.443,46 7,81% 
4679604 4,17% 115.108.396,22 1,11% 14.265.832,98 1,72% 
4679699 39,29% 3.376.603.046,57 32,65% 301.161.000,98 36,34% 

Total 100,00% 10.340.937.200,92 100,00% 828.646.039,91 100,00% 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela10 evidencia que a maior quantidade de empresas do setor atacadista são 

as de comércio atacadista de ferragens e ferramentas (CNAE 4672900) e as de comércio 

atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 4679699), com 29,85% e 39,29% do 

total das empresas, respectivamente. Assim, estes dois segmentos, juntos, representam 

79,73% do faturamento e 79,01% de toda arrecadação do ICMS do Setor atacadista do 

Decreto n° 31.270/2013. 

O faturamento e a arrecadação do ICMS anual do setor atacadista, no período de 

2008 a 2016, estão na Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Evolução do faturamento e arrecadação do ICMS do setor atacadista, ajustada 
pelo IPCA a valores de julho/2017 

Ano Faturamento Ajustado (R$) ICMS Ajustado (R$) 
2008 670.991.851,49 38.784.683,94 
2009 686.818.294,77 41.286.039,97 
2010 872.082.724,77 61.216.386,87 
2011 959.288.334,53 66.525.764,76 
2012 1.113.038.247,44 81.669.460,59 
2013 1.394.564.416,54 106.295.146,65 
2014 1.522.246.251,02 156.212.126,83 
2015 1.597.743.361,22 140.053.239,46 
2016 1.524.163.719,14 136.603.190,84 
Total 10.340.937.200,92 828.646.039,91 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

No Gráfico 8 está a evolução mensal do faturamento do setor atacadista, no 

período de janeiro de 2008 a dezembro de 2016, onde se verifica que o faturamento tende a 

crescer com o passar do tempo. 
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Gráfico 8 – Evolução do faturamento das empresas atacadistas, ajustado pelo IPCA a valores 
de julho/2017 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A evolução da arrecadação de ICMS das empresas do setor atacadista está 

demonstrada no Gráfico 9, com linha de tendência indicando aumento do recolhimento de 

ICMS ao longo do tempo. 

 

Gráfico 9 – Evolução da arrecadação do ICMS das empresas atacadistas, ajustada pelo IPCA a 
valores de julho/2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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faturamento mensal em relação ao logaritmo natural da arrecadação mensal do ICMS do setor 

atacadista, cuja tendência indica que a arrecadação do ICMS cresce ou decresce em função do 

faturamento das empresas. 

 

Gráfico 10 – Dispersão do logaritmo natural do faturamento em relação ao logaritmo natural 
da arrecadação do ICMS das empresas atacadistas, ajustada pelo IPCA a valores de 
julho/2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 11 está demonstrada a evolução da Selic (anual) e em relação ao 

logaritmo natural da Arrecadação do ICMS do setor atacadista. 

 

Gráfico 11 – Evolução do ICMS do Setor Atacadista, em logaritmo natural, comparada à taxa 
Selic anualizada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O Gráfico 12 traz a evolução da arrecadação de ICMS do setor atacadista (em 

logaritmo natural) comparada à variação do Saldo percentual mensal de empregados e 

desempregados do CAGED. 

 

Gráfico 12 – Evolução do ICMS do Setor Atacadista, em logaritmo natural, comparada ao 
Saldo de Empregados e Desempregados do CAGED 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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da entrada da mercadoria no Estado do Ceará. 

Dessa forma, no caso das empresas varejistas, em relação às entradas 

interestaduais, o que mudou foi que, ao invés de recolher parte do ICMS na entrada da 

mercadoria no Ceará e a outra por ocasião das saídas de mercadorias, recolhe todo o ICMS 

devido no momento da entrada no Estado do Ceará, na modalidade de ICMS Substituição 

Tributária por Carga Líquida. 

Nas tabelas 12 e 13 estão a evolução da arrecadação e do faturamento anual, 

respectivamente, dos anos de 2008 a 2016, dos setores industrial, atacadista e varejista do 

Decreto nº 31.270/2013. 

 

Tabela 12 – Evolução da arrecadação anual de ICMS dos setores industrial, atacadista e 
varejista, ajustada pelo IPCA a valores de julho/2017 

ICMS 
ANO Indústria Atacado Varejo Total 
2008 24.048.363,75 66.452.922,53 137.197.504,25 227.698.790,53 
2009 19.401.561,74 67.384.748,83 130.148.706,85 216.935.017,42 
2010 27.456.350,88 95.387.247,84 153.043.085,76 275.886.684,48 
2011 22.235.208,79 97.141.839,61 160.650.621,31 280.027.669,71 
2012 26.126.496,41 113.126.500,56 158.724.671,27 297.977.668,24 
2013 32.874.354,74 138.682.480,23 165.938.248,13 337.495.083,10 
2014 34.229.582,92 191.935.232,29 179.229.037,24 405.393.852,45 
2015 31.355.747,04 158.464.046,40 158.965.604,34 348.785.397,78 
2016 23.560.007,17 141.528.823,48 121.121.602,69 286.210.433,34 
Total 241.287.673,44 1.070.103.841,77 1.365.019.081,84 2.676.410.597,05 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 13 – Evolução do faturamento anual dos setores industrial, atacadista e varejista, 
ajustado pelo IPCA a valores de julho/2017 

Faturamento 
ANO Indústria Atacado Varejo Total 
2008 603.968.155,95 1.150.058.907,27 2.277.876.524,39 4.031.903.587,61 
2009 527.864.683,16 1.122.332.350,56 2.429.675.686,31 4.079.872.720,03 
2010 692.483.105,25 1.358.711.427,78 3.126.607.459,19 5.177.801.992,22 
2011 634.221.770,75 1.401.223.014,24 2.903.776.808,69 4.939.221.593,68 
2012 716.121.846,42 1.542.308.579,32 3.086.313.944,31 5.344.744.370,05 
2013 782.782.742,82 1.819.381.481,39 3.320.561.809,64 5.922.726.033,85 
2014 704.382.309,33 1.868.839.739,19 3.534.039.391,29 6.107.261.439,81 
2015 824.187.907,33 1.806.864.147,17 3.276.946.685,35 5.907.998.739,85 
2016 747.669.863,49 1.579.571.138,69 2.790.140.362,28 5.117.381.364,46 
Total 6.233.682.384,50 13.649.290.785,61 26.745.938.671,45 46.628.911.841,56 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Observando a Tabela 12, verifica-se que a maior parte da arrecadação de ICMS, 

até o ano de 2013, era referente ao setor varejista. No entanto, como esperado, a partir de 



37 

2014, ano de início da tributação por substituição tributária, a arrecadação do ICMS passou a 

ser concentrada, em sua maior parte, nos setores industrial e atacadista, com destaque para 

este último.  

Analisando-se as Tabelas 12 e 13, verifica-se que a arrecadação do ICMS tende a 

acompanhar a variação do faturamento das empresas. Assim, nota-se um aumento da 

arrecadação de ICMS e do faturamento no ano de 2014, e decréscimos nos anos de 2015 e 

2016.   

Nos Gráficos 13 e 14, a seguir, estão representadas as arrecadações de ICMS e os 

faturamentos mensais dos setores da indústria, do atacado e varejo. 

 

Gráfico 13 – Evolução da arrecadação mensal de ICMS das empresas dos setores industrial, 
atacadista e varejista, ajustada pelo IPCA a valores de julho/2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 14 – Evolução do faturamento mensal das empresas dos setores industrial, atacadista 
e varejista, ajustada pelo IPCA a valores de julho/2017 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor 
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Nota-se nitidamente no Gráfico 13 que, a partir de 2014, parte do valor de ICMS 

que era arrecadado pelo setor varejista passou a ser retido e recolhido pelo setor atacadista. 
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J=1 

4 MODELO ECONOMÉTRICO E SEUS RESULTADOS 

 

Para analisar o impacto sobre a arrecadação de ICMS dos setores da indústria e 

atacado de materiais de construção, ferragens e ferramentas após o início dos efeitos do 

Decreto nº 31.270, de 1º de agosto de 2013, especifica-se o seguinte modelo econométrico 

para ambos os setores: 

 

   licmst = β0 + β1Dt + β2lfatt + β3lselict + β4saldempt + β5tempot + β6Dtempot + Σ θj Djt + εt      (1) 

                              

A variável dependente da equação (1) (licmst) é o logaritmo natural do total 

mensal de arrecadação de ICMS (𝑙𝑖𝑐𝑚𝑠 ) dos dois setores, referente ao mês de competência, 

com os valores atualizados pelo IPCA de julho de 2017. 

A variável Dt é uma dummy que assume o valor 1 (um) a partir de janeiro de 2014 

(data após o início do Decreto nº 31.270/2013) e 0 (zero) antes dessa data. Sua inclusão no 

modelo é justamente verificar se a arrecadação de ICMS no setor sofreu alguma alteração 

após a mudança de regime de cobrança em 1º de janeiro de 2014. O sinal estimado e a 

significância do parâmetro β1 dessa variável permitirá concluir se de fato a arrecadação de 

ICMS aumentou ou não. 

As demais variáveis de controle do modelo são as seguintes: 

i) O logaritmo natural do faturamento das empresas (lfatt), correspondente às 

operações comerciais das empresas (vendas e devoluções de mercadorias). 

Sabe-se que o ICMS cobrado é função direta do faturamento das empresas. 

Quanto maior o faturamento, maior a arrecadação de ICMS. Assim, o 

estimador do parâmetro 𝛽  dessa variável deve ser positivo e estatisticamente 

significativo; 

ii) O logaritmo da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (𝑙𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 ). A inclusão dessa variável tem o objetivo de captar os 

efeitos de políticas macroeconômicas do governo federal (efeitos dos ciclos 

de negócios). Espera-se que quanto maior essa taxa de juros, menor a 

atividade econômica e, portanto, menor a arrecadação de ICMS. Em assim 

sendo, o estimador do coeficiente 𝛽  da variável 𝑙𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐  deveria ser negativo e 

significante estatisticamente; 

iii) O saldo de empregados e desempregados (𝑠𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑝 ) é outra variável com 

objetivo de captar não só os efeitos de políticas do governo federal como 

11 
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{ 

também do governo estadual. Em termos de impacto é de se esperar que 

quanto maior o saldo de emprego mais a economia deverá estar aquecida e, 

portanto, maior a arrecadação de ICMS. Logo, o valor da estimativa do 

parâmetro 𝛽  deve ser positivo e estatisticamente significante; 

iv) A variável 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  foi introduzida para captar a trajetória de crescimento da 

arrecadação no período amostral utilizado. Observa-se nos Gráficos 3 e 9 que 

a longo prazo as trajetórias do ICMS nos setores atacado e industrial se 

apresentam crescendo ao longo de tempo. Neste sentido, a estimativa do 

parâmetro 𝛽  deverá ser positivo com significância estatística;  

v) A variável 𝐷  na equação (1) capta apenas o efeito de um aumento ou não do 

ICMS arrecadado após o início do Decreto nº 31.270/2013. Objetiva-se 

também investigar se após essa data o ICMS manteve sua trajetória de 

crescimento. Assim, se introduz na equação (1) a variável 𝐷𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  definida 

como o produto das variáveis 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  e Dt. Por exemplo, se o coeficiente 

estimado dessa variável for positivo isso indica que a inclinação da trajetória 

de ICMS aumentou após o início do Decreto nº 31.270/2013 quando 

comparado ao período anterior; 

vi) As trajetórias do ICMS nos Gráficos 3 e 9 mostram claramente que suas séries 

apresentam um padrão sazonal. Com a finalidade de detectar essa 

sazonalidade, inclui-se na equação (1) a variável 𝐷  definida como: 

 

                                  

 
 

vii) O termo aleatório 𝜖 , por hipótese, tem uma distribuição Normal com média 0 

(zero) e variância constante. 

Os resultados estimados da equação (1) para os setores de Atacado e Indústria se 

encontram dispostos, respectivamente, nas Tabelas 14 e 15. 

 

Tabela 14 – Resultados Estimados da Equação (1) para o Setor de Atacado 
licms Coeficientes Desvio padrão t Valor-p 

Constante -4,96 2,4764 -2,00 0,0480 
𝑙𝑓𝑎𝑡  1,07 0,1259 8,52 0,0000 
𝐷  0,77 0,2612 2,93 0,0004 

Continua 

 1, se o período t corresponde ao mês j; 

-1, se o período t corresponde ao mês 12; 

 0, caso contrário, j = 1,2,3...12; 

Dij  = 
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Conclusão 
Tabela 14 – Resultados Estimados da Equação (1) para o Setor de Atacado 

licms Coeficientes Desvio padrão t Valor-p 
𝑙𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐  -0,15 0,0813 -1,89 0,0620 
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑝  0,06 0,0295 1,92 0,0580 
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  0,004 0,0015 2,39 0,0190 
𝐷𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  -0,006 0,0035 -1,89 0,0620 
Dt1 -0,02 0,0371 -0,60 0,5510 
Dt2 -0,01 0,2695 -0,30 0,7680 
Dt3 0,06 0,0130 2,52 0,0130 
Dt4 0,01 0,0272 0,46 0,6450 
Dt5 0,04 0,2620 1,15 0,6200 
Dt6 0,04 0,0540 -1,96 0,0540 
Dt7 -0,003 0,9100 0,11 0,9100 
Dt8 -0,01 0,7900 -0,27 0,7900 
Dt9 -0,04 0,1330 -1,52 0,1330 
Dt10 0,02 0,4080 0,83 0,4080 
Dt11 -0,27 0,215 -1,25 0,0215 
R2 = 0,97                                      F(17,90) = 96,20 Prob>F = 0,000 

Fonte: Elaborada pelo autor 
Nota: Número de observações = 108 

 
Os resultados estimados da Tabela 14 e 15 mostram que, após a data do início do 

Decreto nº 31.270/2013, os valores de ICMS arrecadados nos setores de Atacado e Indústria 

aumentaram em nível. Os coeficientes estimados das variáveis 𝐷  em ambas as tabelas foram 

positivos e estatisticamente significativos para o nível de 5%.  

No entanto, após citada data, os resultados apontam que as inclinações de suas 

trajetórias de longo prazo diminuíram. Ou seja, após o início do Decreto nº 31.270/2013 as 

trajetórias de ICMS apresentaram-se descendentes em ambos os setores. Com efeito, os 

coeficientes estimados das variáveis 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  foram positivos e estatisticamente significativos 

para um nível de significância de 5%, enquanto os coeficientes das variáveis 𝐷𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  foram 

negativos e estatisticamente significativos para um nível de significância de 5% para o Setor 

Industrial e de 10% para o Setor Atacadista.  

 

Tabela 15 – Resultados Estimados da Equação (1) para o Setor de Indústria 
licms Coeficientes Desvio padrão t Valor-p 

Constante 10,74 2,5198 4,26 0,0000 
𝑙𝑓𝑎𝑡  0,28 0,1201 2,34 0,0210 
𝐷  2,06 0,3663 5,63 0,0000 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐  0,29 0,204 1,43 0,1570 
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑝  0,02 0,0572 0,31 0,7590 
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  0,005 0,0023 2,08 0,0410 
𝐷𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  -0,025 0,005 -4,99 0,0000 

Continua 



42 

Conclusão 
Tabela 15 – Resultados Estimados da Equação (1) para o Setor de Indústria 

licms Coeficientes Desvio padrão t Valor-p 
Dt1 0,01 0,0685 0,22 0,8270 
Dt2 -0,12 0,0539 -2,23 0,0280 
Dt3 -0,01 0,0580 -0,11 0,9150 
Dt4 -0,02 0,0451 -0,44 0,6640 
Dt5 0,03 0,0469 0,62 0,5340 
Dt6 -0,07 0,0453 -1,60 0,1140 
Dt7 0,04 0,0427 0,77 0,4330 
Dt8 0,01 0,0461 0,85 0,8480 
Dt9 0,04 0,0619 0,71 0,4780 
Dt10 0,03 0,0564 0,53 0,5950 
Dt11 0,06 0,0438 1,47 0,1440 
R2 = 0,95                                                                      F(17,90) = 6,80                                                  Prob>F = 0,000 

Fonte: Elaborada pelo autor 
Nota: Número de observações = 108 

 
Os faturamentos das empresas desses setores contribuíram para o aumento de 

arrecadação do ICMS no período analisado. Para cada aumento de 1% do faturamento dessas 

empresas no setor de Atacado, a arrecadação de ICMS cresce 1,07%. Já no setor Industrial, 

para cada aumento de 1% do faturamento das empresas, a arrecadação do ICMS cresce em 

0,28%. Os coeficientes dessas variáveis foram positivos e significativos para o nível de 

significância de 5%. 

No setor de Atacado as variáveis macroeconômicas 𝑙𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐  e 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑝 , que 

captam os efeitos dos ciclos econômicos, tiveram os sinais de seus coeficientes esperados e 

significativos para o nível de 10%. O aumento da taxa de juros básica da economia que, em 

geral desaquece a economia, pressiona para baixo a arrecadação de ICMS. Assim, o 

coeficiente estimado foi negativo. Portanto, para cada aumento de 1% na taxa básica de juros 

da economia o ICMS cai 0,15%. Por outro lado, se o saldo de emprego aumenta na economia, 

a arrecadação de ICMS deve aumentar. Assim sendo, o coeficiente estimado da variável 

𝑠𝑎𝑙𝑑𝑒𝑚𝑝  foi positivo. No entanto, para o setor Industrial esses resultados não se mantiveram. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi investigar os impactos na arrecadação do 

ICMS nos setores da indústria e do comércio atacadista de materiais de construção, ferragens 

e ferramentas no Estado do Ceará, após o início dos efeitos do Decreto n° 31.270/2013, em 1° 

de janeiro de 2014, alterando a tributação do segmento do regime normal de apuração, por 

créditos e débitos, para o de substituição tributária por carga líquida. 

Foram analisados os dados das empresas relacionadas no Anexo I do Decreto n° 

31.270/2013 (setores da indústria e do comércio atacadista), no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2016. 

Como resultado, após a especificação de modelo econométrico de regressão 

múltipla estimado por Mínimos Quadrados Generalizado, usando a metodologia de Prais-

Winsten, e realização das estimativas, obtiveram-se valores positivos e estatisticamente 

significantes para o coeficiente da variável dummy, tanto para o setor da indústria como para o 

de comércio atacadista, indicando que a mudança na tributação impactou positivamente na 

arrecadação do ICMS daqueles setores, que aumentaram em nível. 

Além disto, verificou-se que a variação do faturamento das empresas dos setores 

analisados influencia diretamente na arrecadação do ICMS, de forma que o aumento de 1% no 

faturamento das empresas do setor de comércio atacadista provoca um acréscimo na ordem de 

1,07% na arrecadação de ICMS, ao passo que os mesmos 1% de incremento no faturamento 

das indústrias impacta positivamente no recolhimento do ICMS em 0,28%.  

Todavia, as evidências estatísticas apontam que as trajetórias de arrecadação do 

ICMS de longo prazo foram decrescentes após o início da vigência de referido Decreto.  

No entanto, não se pode deixar de destacar que o início da vigência do Decreto nº 

31.270/2013 coincidiu com o início da pior recessão vivida pelo Brasil, com quedas 

sucessivas do Produto Interno Bruto (PIB) ao longo de 11 (onze) trimestres consecutivos, 

desde o 2° trimestre de 2014 ao 4° trimestre de 2016, fazendo com que o PIB retornasse ao 

valor do final de 2010, anulando, desta forma, todo o crescimento econômico do período de 

2011 a 2013.  

Portanto, deve-se observar com cuidado a conclusão estatística de trajetória 

decrescente na arrecadação do ICMS no longo prazo, uma vez que os dados utilizados nas 

estimativas foram, com certeza, afetados pela retração econômica do 2° trimestre de 2014 ao 

final do ano de 2016, coincidindo, com exceção do 1° trimestre de 2014, com o período, neste 

trabalho, analisado sob os efeitos do Decreto nº 31.270/2013. 
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