
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - CAEN 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - MPE 

 

 

 

 

 

JOHNSON SÁ FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS DAS EMPRESAS 

ATACADISTAS NAS COMPRAS INTERESTADUAIS DO SETOR DE 

MINIMERCADOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 

 



 

 

 

1 

JOHNSON SÁ FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS DAS EMPRESAS 

ATACADISTAS NAS COMPRAS INTERESTADUAIS DO SETOR DE 

MINIMERCADOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação em Economia – 

Mestrado Profissional – da Universidade 

Federal do Ceará - UFC, como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Economia. Área de Concentração: Economia 

do Setor Público. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Brito Soares 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 

 



 

 

 

2 

JOHNSON SÁ FERREIRA 

 

 

 

 

EFEITOS DA MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS DAS EMPRESAS 

ATACADISTAS NAS COMPRAS INTERESTADUAIS DO SETOR DE 

MINIMERCADOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação em Economia – 

Mestrado Profissional – da Universidade 

Federal do Ceará - UFC, como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Economia. Área de Concentração: Economia 

do Setor Público. 

 

Aprovada em: 22 de janeiro de 2013 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Brito Soares (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio Aquino de Souza 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Frederico Augusto Gomes de Alencar 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 



 

 

 

3 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me dar força, saúde e uma família maravilhosa para que eu possa me apoiar nas 

dificuldades. 

Ao Helio e à Imelda, meus pais, a quem eu devo tudo na minha vida, e pelos ensinamentos 

sempre firmes na busca de ser verdadeiro, honesto e amigo do próximo. 

À Andréa, minha esposa, por estar sempre comigo, em todos os momentos difíceis em que 

tendemos a fraquejar e pelo amor, companheirismo e dedicação nesses tantos anos 

maravilhosos de namoro e casamento. 

À Gabriela e ao Guilherme, meus filhos, pelos momentos de ausências, nem sempre 

compreendidas por eles, e por serem a alegria da minha vida. 

À Josiane, minha irmã, por (apesar de não ter idade) ser como uma segunda mãe para mim. 

Ao Ricardo Brito, meu orientador, pelos ensinamentos técnicos, pela paciência com nossas 

deficiências e pela sua maneira simples de atender as pessoas. 

Aos meus colegas de Mestrado, pela amizade nesse período de convivência em sala de aula. 

A todos os amigos e amigas, que de uma maneira ou de outra, às vezes apenas com uma 

palavra de incentivo e compreensão, nos deram força para prosseguir no nosso objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

RESUMO 

 

O Decreto nº 29.560/2008, que regulamentou a Lei nº 14.237/2008, teve como objetivo 

proteger os atacadistas cearenses e estimular o comércio interno através de uma redução de 

carga tributária. Este trabalho se propôs a verificar se, após a validade do decreto citado, as 

empresas varejistas deslocaram as suas aquisições interestaduais para aquisições internas, 

atingindo a finalidade proposta pela política pública instituída pelos gestores governamentais. 

Para a obtenção dos resultados deste questionamento, foram utilizados os modelos de 

regressão Logit e Tobit para estimar um estudo econométrico no sentido de observar se houve 

mudança de comportamento das empresas varejistas em relação às suas compras de 

mercadorias interestaduais. Além disso, foi observado se alguns fatores como tempo de 

atividade da empresa, localização geográfica fronteiriça com outros Estados e oferta local de 

atacadistas no município em que o estabelecimento está situado tem influência na decisão de 

adquirir mercadorias no mercado externo. Os resultados demonstraram que a política pública 

não teve resultados relevantes para os varejistas de regime de recolhimento Normal, mas foi 

exitosa em relação aos varejistas do simples nacional sinalizando que não se deixou de 

comprar interestadualmente, mas se passou a comprar mais no mercado interno. Também 

ficou evidenciado que os fatores citados anteriormente são relevantes na propensão das 

empresas a adquirir mercadorias interestaduais, embora às vezes com efeitos distintos para 

cada tipo de regime de recolhimento. 

 

Palavras-chave: Compras Interestaduais. Logit. Tobit. Política Pública.  
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ABSTRACT 

 

The decree 29.560/2008, which regulates Law No. 14.237/2008, aimed to protect the Ceará 

wholesalers and stimulate domestic trade through a reduction of the tax burden. This study 

aimed to verify if, after the expiration of the said decree, the retailers have shifted their 

purchases to domestic interstate acquisitions, reaching the purpose proposed by the public 

policy established by government managers. To obtain the results of this inquiry, the 

regression models Logit and Tobit to estimate an econometric study in order to observe 

whether there was a change in the behavior of retailers in relation to its purchases of interstate 

goods were used. Moreover, it was observed whether certain factors like uptime of the 

company, geographic location with other border states and local supply wholesalers in the 

municipality in which the property is situated has an influence on the decision to purchase 

goods in foreign markets. The results showed that public policy results are not relevant to 

retailers regime Normal pickup, but was successful in relation to national retailers simply 

signaling that is not stopped buying interestadually but happened to buy more domestically. It 

was also found that the factors cited above are relevant to the propensity of companies to 

purchase goods interstate, although sometimes with different arrangements for each type of 

payment purposes. 

 

Keywords: Interstate purchases. Logit. Tobit. Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o impasse criado entre a necessidade do Estado de gerar recursos para 

atender as demandas da sociedade e a luta dos empresários pelo pagamento de uma menor 

carga tributária, os governantes buscam tentativas no sentido de criar soluções com a 

finalidade de atingir a arrecadação necessária para suprir as necessidades do Estado sem 

agravar mais ainda a situação financeira dos contribuintes, principais patrocinadores das 

receitas obtidas pelo Estado. 

Uma dessas ferramentas criadas e nos últimos anos bastante utilizada é a 

sistemática da substituição tributária onde um estabelecimento, conforme especificado em lei, 

fica responsável, na condição de contribuinte substituto tributário, pela retenção e 

recolhimento de imposto sobre operações relativas ao ICMS, devido por outros contribuintes, 

em operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. 

Várias são as vantagens decorrentes dessa sistemática, tais como a maior 

simplicidade da cobrança do imposto, diminuição da sonegação, menor esforço de 

fiscalização e maior justiça fiscal. 

Outra maneira utilizada para diminuir os custos tributários para empresa de menor 

porte foi à criação pelo governo federal em 2006 e com início em julho de 2007 do Simples 

Nacional com o objetivo de beneficiar as empresas menores com redução de carga tributária e 

simplificação de procedimentos burocráticos tentando com isso, gerar novos empregos e 

diminuir a informalidade. 

Este trabalho tem o intuito de dar uma contribuição para verificar e analisar, 

através de um modelo econométrico, o comportamento dos contribuintes de um determinado 

código de atividade econômica por ocasião de mudanças de tributação ocorridas neste setor e 

no de seus fornecedores em um determinado período de tempo.  

No Estado do Ceará, de um universo por volta de 175.000 empresas ativas, sendo 

16.500 empresas de regime normal, existem aproximadamente 89.000 empresas sob o regime 

de Microempresa (ME), 4.700 sob o regime de Empresa de Pequeno Porte (EPP) e por volta 

de 50.000 como Microempreendedor Individual (MEI), segundo dados cadastrais da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará em maio de 2012. 
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O setor estudado para a análise de comportamento foi o de mercearias e 

minimercados onde estão envolvidas empresas varejistas optantes e não optantes do Simples 

Nacional. Este setor é composto por empresas com regimes de tributações diferentes, sendo 

13.519 microempresas (ME), 450 empresas de pequeno porte (EPP), 1.156 

microempreendedor individual (MEI) e 762 empresas com regime de recolhimento normal, 

além de 2.431 empresas de regime especial, onde é especificado um valor em ufirce (Unidade 

Fiscal de Referência do Estado do Ceará) para ser recolhido mensalmente. 

As empresas pertencentes ao CNAE (Classificação Nacional de Atividade 

Econômica) 4712100, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, se tornaram responsáveis, na 

condição de contribuintes substitutos, pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas 

operações posteriores através do decreto nº 28.266/2006 com efeitos a partir de junho de 

2006. Junto com este conjunto de empresas também foi mudado para o mesmo regime de 

tributação as empresas pertencentes ao comércio varejista, no caso, supermercados e 

hipermercados. Observa-se que ficou de fora o comércio atacadista que continuou com o 

sistema normal de tributação de crédito e débito. 

A partir de julho de 2007, com o advento do Simples Nacional, as empresas do 

CNAE 4712100 que se tornaram optantes passaram a seguir as regras vigentes por este regime 

de tributação simplificado somente retornando ao regime de substituição tributária a partir do 

decreto nº 29.083/2007 com efeitos a partir de 30 de novembro de 2007. 

Em 27 de novembro de 2008, o Estado corrige uma grave distorção e através da 

Lei nº 14.237/2008 e regulamentada pelo decreto nº 29.560/2008, acrescenta o comércio 

atacadista deste setor de alimentos através dos cnaes especificados em anexo como 

participante do regime de substituição tributária, com o objetivo de dar maior competitividade 

às empresas atacadistas de nosso Estado. 

Diante disso, buscaremos verificar qual foi o comportamento das empresas 

varejistas de regime de recolhimento normal e também as optantes do simples nacional em 

relação as suas operações de aquisição de mercadorias. Elas preferiram adquirir mercadorias 

de outro Estado recolhendo a sua parte do ICMS substituição tributária por ocasião da entrada 

da mercadoria em nossas fronteiras ou escolheram adquirir mercadorias internamente das 

empresas atacadistas com o ICMS já retido pelo emitente da mercadoria, prestigiando o 

comércio atacadista cearense. 



 

 

 

13 

Este trabalho será dividido em mais 5 capítulos, afora esta introdução. No segundo 

capítulo, será analisada uma sistemática de tributação muito utilizada atualmente que é a 

substituição tributária, discorrendo sobre suas características e vantagens para os contribuintes 

e o Fisco, além de uma pequena explanação sobre o ICMS, demonstrando sua importância 

como principal imposto para a arrecadação do Estado do Ceará. 

No capítulo seguinte, será dada uma visão geral sobre o Simples Nacional e o seu 

crescimento no país como um todo com as empresas se enquadrando com o objetivo de 

simplificar suas obrigações e reduzir sua carga tributária. 

O quarto capítulo discorrerá sobre a legislação tributária utilizada para a atividade 

econômica avaliada e das que fazem operações comercias com ela, mostrando as mudanças ao 

longo do período observado e as consequências destas para as empresas de acordo com o seu 

regime de tributação. 

O quinto capítulo tratará do estudo da atividade econômica escolhida através de 

uma metodologia econométrica, onde será explicado passo a passo como ele foi feito desde a 

base de dados utilizada, metodologia implementada e avaliação dos resultados obtidos. 

Por fim, serão dadas as conclusões e considerações finais sobre o trabalho 

efetuado, suas limitações e sua contribuição para o debate sobre o tema estudado e para 

posteriores trabalhos. 
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2 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

A obrigação do Estado de ter uma atividade financeira consistente na obtenção de 

recursos, na sua gestão e consequentemente na aplicação destes, surgiu da importância de se 

ter um corpo social organizado para atender as principais necessidades da sociedade tais como 

saúde, educação, saneamento e educação, dentre outros. 

O objetivo principal dessa atividade financeira do Estado é o de arrecadar e 

proporcionar recursos econômicos para o custeio da manutenção e do funcionamento deste, 

observando que esta atividade está intimamente ligada ao próprio fim do Estado, ou seja, a 

atividade financeira é uma parte da atuação do Estado e com isso seu papel está condicionado 

à própria parcela de participação do Estado na economia como um todo. 

Das necessidades de recursos para custear a máquina administrativa do Estado 

surgiram as receitas públicas que são as entradas que se incorporam de forma definitiva ao 

patrimônio público, sem qualquer ressalva ou condição de devolução, acrescentando esse 

valor como um elemento novo e positivo. 

E dentre todas as receitas próprias que os Estados Federativos do Brasil 

arrecadam, o ICMS é disparadamente o de maior relevância. Este imposto está previsto no 

artigo 155 da Constituição Federal e segundo Machado (1996) teve origem no antigo imposto 

sobre vendas mercantis, instituído por sugestão dos próprios contribuintes. Posteriormente se 

transformou em Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) até se tornar o atual Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, conhecido como ICMS. 

O Regulamento do ICMS foi consolidado no Estado do Ceará pelo Decreto nº 

21.219, de 18 de janeiro de 1991, com 783 artigos, e posteriormente foi revogado pelo 

Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997, que consolidou e regulamentou a legislação sobre 

o ICMS, com 905 artigos. 

Dentre as principais características do ICMS, podem-se destacar as seguintes: 

a) imposto não cumulativo, ou seja, compensa-se o que for devido em cada 

operação, com o montante cobrado nas operações anteriores; 

b) incidente sobre o valor agregado, pois como existe o crédito e o débito nas 

operações com mercadorias, o imposto é recolhido sobre a diferença agregada 

ao valor da mercadoria adquirida; 
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c) não é custo da empresa já que não se incorpora ao valor de aquisição da 

mercadoria, mas apenas será uma parcela que se abaterá nas operações 

posteriores; 

De acordo com a tabela a seguir podem ser feitas algumas análises da importância 

do ICMS para a saúde financeira do Estado: 

 

Tabela 1 – Valores Arrecadados e Transferências Constitucionais da União – Estado do Ceará (em R$ 

1.000.000,00) 

Ano  ICMS 

 Perc ICMS / 

Total 

Arrecadação 

Própria  

 Perc ICMS 

/ Recursos 

Totais  

 IPVA Outros 

 Total 

Arrecadação 

Própria
1
 

 Transf. 

Constitucionais 

UNIÃO
2
 

 Recursos 

Totais
3
  

2011 6.794,82  93,84% 56,77% 392,49  53,67  7.240,98  4.728,67  11.969,64  

2010 6.148,95  94,48% 59,67% 323,25  36,13  6.508,33  3.796,71  10.305,04  

2009 5.134,39  94,21% 57,38% 290,15  25,69  5.450,23  3.498,33  8.948,56  

2008 4.719,28  94,64% 55,52% 244,99  22,19  4.986,45  3.513,18  8.499,64  

2007 3.917,62  94,77% 56,39% 201,76  14,56  4.133,94  2.812,92  6.946,86  

2006 3.755,80  95,29% 59,66% 165,72  20,11  3.941,63  2.353,82  6.295,45  

2005 3.144,61  95,41% 57,65% 141,23  10,02  3.295,87  2.158,69  5.454,55  

2004 2.994,51  95,78% 61,42% 124,19  7,88  3.126,57  1.749,14  4.875,71  

2003 2.633,55  95,60% 60,86% 110,09  11,15  2.754,79  1.572,38  4.327,17  

2002 2.423,27  95,72% 59,60% 98,66  9,75  2.531,67  1.534,46  4.066,13  

2001 2.121,42  95,59% 60,60% 88,69  9,15  2.219,25  1.281,68  3.500,93  

2000 1.867,77  95,49% 60,80% 79,27  9,01  1.956,04  1.115,92  3.071,97  

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da SEFAZ/CE e Secretaria do Tesouro Nacional.  

Nota: 
1 

Soma das arrecadações de ICMS, IPVA e outros / 
2 

Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal 

(FPE), Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX;o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; e o Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR / 
3
 Soma do total de arrecadação própria mais as transferências 

constitucionais da União. 

 

Dentre as principais observações com relação à tabela 1, pode ser verificado que a 

arrecadação do ICMS corresponde de 93% a 95% da arrecadação própria do Estado e que esta 

corresponde de 60% a 63% da arrecadação do Estado, incluídos os repasses e transferências 

constitucionais da União. E para comprovar a importância do ICMS para a saúde financeira 

do Estado, ela corresponde de 56% a 61% de todos os recursos recebidos pelo Estado, no que 

se refere a recursos próprios, repasses e transferências constitucionais da União. 

Diante disso, um importante mecanismo utilizado pelos gestores governamentais 

para a arrecadação do ICMS é a substituição tributária onde estabelecimentos enquadrados em 

algum código de atividade econômica especificado em lei, ficam responsáveis, na condição de 

contribuinte substituto tributário, pela retenção e recolhimento de imposto sobre operações 
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relativas ao ICMS, devido por outros contribuintes, definidos como contribuintes substituídos, 

em operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. 

Dessa definição, conclui-se que substituto tributário é o contribuinte ou grupo de 

contribuintes que, estabelecido por lei, ficam responsáveis pelo recolhimento do imposto 

devido por operações realizadas por outro contribuinte.  Por outro lado, substituído tributário 

é o contribuinte que praticou uma operação sujeita a recolhimento do imposto, mas este já foi 

recolhido pelo substituto tributário. Vale ressaltar que o imposto retido pelo contribuinte 

substituto é acrescentado ao preço final de venda, portanto os contribuintes que não 

recolheram o imposto diretamente ao Estado, estão pagando indiretamente ao substituto por 

ocasião da aquisição da mercadoria. 

A substituição tributária foi criada com o objetivo de proporcionar maior rapidez e 

simplicidade ao processo de cobrança de impostos, além de minimizar os efeitos da sonegação 

fiscal por diminuir o leque de empresas que efetuam a retenção e o recolhimento do imposto. 

Existem três tipos de substituição tributária: 

a) Diferimento – também conhecida como substituição tributária para trás devido 

ao fato gerador ter ocorrido em operação anterior ao efetivo recolhimento, é 

uma situação legal em que o recolhimento do imposto é postergado para 

operações subsequentes da cadeia normal de operações de compra e venda da 

mercadoria. Um exemplo ocorre quando produtores sem organização 

administrativa vendem seus produtos para estabelecimentos contribuintes do 

imposto e estes recolhem o imposto por ocasião de sua saída subsequente do 

produto. 

b) Em situações concomitantes – ocorre simultaneamente tanto a ocorrência do 

fato gerador como a atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do 

imposto. Como exemplo, citamos alguns Estados que estabeleceram a 

responsabilidade pelo recolhimento do imposto referente a prestação de 

serviços de transportes ao contribuinte que efetua a circulação de mercadorias 

utilizando-se desses serviços. 

c) Em operações subsequentes – também conhecida como substituição tributária 

para frente ou progressista, é o tipo mais utilizado e ocorre quando é atribuída a 

responsabilidade da retenção e recolhimento do imposto devido por outros 

contribuintes em operações posteriores ao contribuinte substituto. 
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Para efeito de melhor entendimento, será exemplificado o terceiro tipo de 

substituição tributária da ilustração abaixo, fazendo uma comparação com a operação de 

débito e crédito normal de ICMS (D/C) com a metodologia de substituição tributária (ST): 

 

Figura 1 – Comparativo de operação débito/crédito normal x substituição tributária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Como vemos, no sistema de débito e crédito, o fabricante efetua uma venda de 

uma mercadoria para um estabelecimento atacadista por R$ 10.000,00 gerando um destaque 

de ICMS no documento fiscal de R$ 1.700,00. Esse valor, retirado os créditos das aquisições 

de matéria-prima, será recolhido ao Estado pelo industrial e o atacadista terá direito a esse 

mesmo valor de crédito. Para simplificar e não havendo influência na comparação entre os 

dois métodos, vamos considerar que não houve créditos na aquisição.  

Posteriormente o estabelecimento atacadista acrescenta uma margem de valor 

agregado de 30% e revende a mercadoria para um contribuinte varejista por R$ 13.000,00 

com um destaque de ICMS na nota fiscal no valor de R$ 2.210,00. O atacadista recolherá de 

ICMS ao Estado a diferença de ICMS de sua operação de venda e de compra, ou seja, R$ 

510,00 (2.210,00 – 1.700,00). O estabelecimento varejista terá direito a um crédito de imposto 

no valor do destaque da nota fiscal (R$ 2.210,00). 

Continuando a cadeia econômica natural, o varejista revende essa mercadoria ao 

consumidor final com um agregado de 20% do valor de compra importando em R$ 15.600,00 

de valor de venda (13.000,00 x 1,20). Haverá um destaque de ICMS de R$ 2.652,00 no 

documento fiscal. O varejista recolherá de ICMS ao Estado a diferença de ICMS de sua 

operação de venda e de compra, ou seja, R$ 442,00 (2.652,00 – 2.210,00). 

Fabricante Atacadista Varejista Cons. Final 

Valor NF   R$ 10.000,00 
Dest. ICMS R$ 1.700,00 

Valor NF   R$ 13.000,00 
Dest. ICMS R$ 2.210,00 

Valor NF   R$ 15.600,00 
Dest. ICMS R$ 2.652,00 

 

Valor NF     R$ 10.952,00 
Dest. ICMS R$   1.700,00  
ICMS ST     R$      952,00 

Valor NF     R$ 13.000,00 
Sem Destaque  ICMS 

Valor NF     R$ 15.600,00 
Sem Destaque  ICMS  

D/C 

ST 
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Fazendo uma apuração simples, observa-se que o Fisco arrecadou R$ 1.700,00 do 

fabricante, R$ 510,00 do atacadista e R$ 442,00 do varejista, perfazendo um total de R$ 

2.652,00 pela cadeia normal de tributação de crédito e débito. 

Suponhamos que houve uma mudança de tributação e a legislação determinasse 

por lei que o estabelecimento industrial, aqui denominado contribuinte substituto, fosse o 

responsável pela retenção e recolhimento do imposto das cadeias posteriores e utilizasse uma 

margem de valor agregado de 56% de seu preço de venda para calcular os impostos devidos 

pelos contribuintes substituídos (atacadista e varejista) das operações posteriores. Ele iria 

recolher os mesmos R$ 1.700,00 de ICMS Normal e R$ 952,00 de ICMS substituto 

totalizando os mesmos R$ 2.652,00 da cadeia normal. Para efeito do cálculo do ICMS 

substituto, adiciona-se 56% ao valor de venda do estabelecimento industrial (10.000,00 x 56% 

= 15.600,00), multiplicando pela alíquota interna de 17% (15.600,00 x 17% = 2.652,00) e 

diminuíndo do valor de destaque da nota fiscal (2.652,00 – 1.700,00 = 952,00). 

O método de substituição tributária geralmente é utilizado em situações em que 

existem reduzido número de produtores e distribuidores e grande número de varejistas. Outra 

característica importante desse método é que a retenção do imposto é feita direto na fonte do 

seu fornecimento, seja pelo industrial, fabricante ou distribuidor que comercialize os produtos. 

Esse fato facilita a fiscalização e diminui a sonegação ao concentrar a retenção e o 

recolhimento do imposto em menos empresas, pois ao invés de fiscalizar milhares de 

empresas varejistas mais propícias a não emitir documento fiscal, os agentes do Estado se 

atêm a algumas dezenas de empresas fabricantes ou distribuidoras de maior porte e mais 

organizadas administrativamente. Também proporciona justiça fiscal, pois evita que nas 

cadeias posteriores, uns estabelecimentos recolham o imposto e outros soneguem, criando a 

possibilidade de, em condições futuras, diminuir a carga fiscal. 

Apesar de alguns entes federativos usarem com esse objetivo, a substituição 

tributária não foi criada com o interesse de aumentar a carga tributária dos impostos e sim de 

simplificar a retenção e o recolhimento do tributo. Daí a importância do estabelecimento 

correto e justo da margem de valor agregado evitando que as empresas sofram aumento de 

carga tributária ou que o Estado não recolha os valores esperados para aquela cadeia de 

circulação de mercadorias. 

A sistemática de substituição tributária progressiva sofreu vários questionamentos 

jurídicos sobre a sua legalidade com o principal argumento de que a retenção e o recolhimento 
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do imposto efetuado pelo contribuinte substituto acontecem antes da ocorrência dos fatos 

geradores posteriores efetuados pelos contribuintes substituídos, porém não vamos adentrar 

nesse assunto até porque atualmente esta é uma matéria mais ou menos pacificada quanto a 

sua legalidade. 

Nos últimos anos uma nova modalidade de substituição tributária vem sendo 

utilizada que é a de usar uma carga líquida pré-estabelecida em norma legal sobre o valor da 

operação de aquisição e seus acréscimos (IPI, fretes, seguros, etc). Para exemplificar, 

consideremos que o contribuinte adquira R$ 10.000,00 de mercadorias internamente em seu 

Estado e que o percentual de carga líquida especificada em lei seja de 6,5%. O adquirente 

deverá recolher ao Estado por esta operação o valor de R$ 650,00 (10.000,00 x 6,5%) e as 

operações posteriores não serão mais alcançadas pelo ICMS. 

Vários estudos foram feitos sobre a substituição tributária e seus efeitos sobre a 

arrecadação do Estado e o preço final dos produtos, dentre os quais, podemos citar Oliveira 

(2012) que em sua dissertação sobre a influência da substituição tributária no comércio 

varejista de calçados da região do Cariri constata que esse regime de tributação influenciou 

positivamente na arrecadação do ICMS observando ainda, que o regime em questão deixa o 

custo da mercadoria mais oneroso. Em contrapartida, Paula (2011) em seu trabalho 

dissertativo busca evidenciar os efeitos da implantação do regime de substituição tributária no 

preço de três laticínios, leite em pó, leite UHT (Ultra High Temperature) e manteiga, no 

Estado de São Paulo e conclui que essa nova metodologia de arrecadação não teve efeito no 

preço dos produtos. 

Outro estudo relacionado ao tema foi um estudo apresentado no Encontro de 

Administração Pública e Governo realizado em Salvador, Bahia, em 2012. A pesquisa utilizou 

uma abordagem quantitativa para identificar os efeitos da substituição tributária sobre a 

arrecadação do ICMS na arrecadação de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Estado de Minas 

Gerais. Concluiu-se que a implementação do referido regime de recolhimento promoveu 

aumento de arrecadação de ICMS do setor anteriormente citado. 

Sempre vai haver um embate entre o governo defendendo que a substituição não 

gera aumento de carga tributária e é apenas um mecanismo de recolhimento de imposto com 

maior firmeza contra a sonegação e os empresários, por outro lado argumentando que é um 

meio confiscatório de arrecadar imposto antecipadamente e com oneração no custo das 
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mercadorias e que quando isso não acontece, é porque estes achataram suas margens de lucros 

para não repassar os custos para os preços. 

É importante ressaltar que é impossível se chegar a um resultado conclusivo sobre 

esses efeitos devido às peculiaridades de cada produto e da legislação de cada região estudada, 

além de ser de muita importância qual percentual de agregação ou carga líquida vai ser 

adequado na legislação para que se possa buscar a justiça fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

3 SIMPLES NACIONAL (SN)  

 

Para uma melhor compreensão desse estudo, será feito um breve resumo do 

Simples Nacional. Ele é um regime tributário instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 

de 14 de dezembro de 2006 que enquadram empresas com faturamento igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00 para o ano de 2012 e que através de apenas um documento de arrecadação pode 

ser recolhido 8 tributos, sendo 6 federais (Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Imposto 

sobre Produtos Industrializados – IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o 

PIS/PASEP e Contribuição Patronal previdenciária – CPP), 1 estadual (Imposto sobre 

Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS) e 1 municipal (Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN).  

Ele foi criado com o objetivo de trazer benefícios e facilidades para as 

Microempresas (ME)
1
 e Empresas de Pequeno Porte (EPP)

2
 já existentes e novas empresas 

criadas que se enquadrassem nessa nova sistemática. Dentre as vantagens previstas podemos 

citar a redução de carga tributária, geração de novos empregos, simplificação de 

procedimentos burocráticos e diminuição da informalidade. 

Segundo dados do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas) e RFB (Receita Federal do Brasil), o universo de empresas optantes do Simples 

Nacional cresceu de aproximadamente um milhão e trezentos mil optantes em julho de 2007 

para mais de seis milhões e oitocentos mil optantes em agosto de 2012 com um aumento na 

arrecadação mensal em todo o país de um bilhão e quatrocentos milhões de reais para quase 

quatro bilhões de reais. Neste mesmo período o aumento do universo de empresas ativas 

optantes no Estado do Ceará provocou um aumento de arrecadação de 302 milhões de reais 

para aproximadamente 629 milhões de reais. 

Posteriormente a Lei Complementar nº 128/2008, de 19 de dezembro de 2008, 

modificou a Lei Complementar nº 123/2006, onde criou a figura do Microempreendedor 

                                                           
1
 Considera-se Microempresa (ME), para efeito de Simples Nacional, a empresa que aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00, até 31/12/2011 e R$ 360.000,00 a partir de 2012. 
2
 Considera-se Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito de Simples Nacional, a empresa que aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual a inferior a R$ 3.600.000,00. 
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Individual (MEI)
3
 e cita que ele pode optar pelo recolhimento de impostos e contribuições 

abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais.  

No Estado do Ceará, de um universo por volta de 175.000 empresas ativas, 

aproximadamente 51% das empresas estão sob o regime de microempresa, 3% sob o regime 

de empresa de pequeno porte e por volta de 28% como Microempreendedor Individual (MEI), 

segundo dados cadastrais da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará em maio de 2012. 

Podemos verificar que cerca de 82% das empresas do estado são optantes do Simples 

Nacional. 

A quantidade crescente de empresas a aderirem a esta sistemática de tributação 

durante os anos prova que existe um benefício para os contribuintes em relação a tributação 

fazendo um comparativo com os outros tipos de tributação que são o lucro real e o lucro 

presumido. Porém, Bravo (2011) em sua monografia sobre o não favorecimento do Simples 

Nacional em relação a outros regimes de tributação, verificou que aproximadamente 7,6% das 

micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul não foram favorecidas pelo Simples 

Nacional em termos de ônus tributário. Diante disso, concluiu que “somente haverá o 

tratamento favorecido às micros e pequenas empresas, tal como imposto constitucionalmente, 

quando a opção pelo Simples implicar, em qualquer caso, o menor ônus existente em nosso 

sistema tributário”. Diante de tal fato sugere que seja permitido ao optante do Simples 

Nacional de escolher, para cada tributo devido, o regime de tributação que lhe favoreça. Em 

outras palavras, fosse dado o direito ao optante do simples de alterar a cada ano, a relação de 

tributos a serem excluídos da sistemática simplificada e para estes, utilizar as normas gerais 

aplicadas aos demais contribuintes não optantes. 

As políticas públicas utilizadas pelo governo são de suma importância para o 

desenvolvimento econômico e social da população como um todo. Porém, as empresas de 

menor porte precisam de uma maior proteção no sentido de lhes proporcionar um maior 

crescimento e consequentemente que possa se firmar no mercado competitivo. Diante disso, 

tão importante quanto à implementação da política pública é a análise de seus efeitos e a 

correção de possíveis distorções que possam ter ocorrido ao longo de sua execução. 

                                                           
3
 Considera-se Microempreendedor Individual (MEI) o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 

10.406/2002 do Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 60.000,00, 

optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar por esta sistemática. 
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O desenvolvimento econômico otimizado de um país começa pela livre iniciativa 

de acordo com as regras do mercado, porém passando pela função social do Estado no sentido 

de interferir para proteger as empresas de menor porte para evitar que a competição entre os 

contribuintes se torne desigual e tenha como efeito a diminuição da quantidade de empresas 

no mercado competitivo trazendo consequências desastrosas para a economia como o 

desemprego e a concentração de capital transformando alguns setores econômicos em 

oligopólios com manipulação de preços. 
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4 A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA UTILIZADA PARA O SETOR DE 

MINIMERCADOS 

 

Algumas considerações devem ser feitas em relação aos métodos de tributação do 

código de atividade econômica analisado, vigentes no período de 2008 a 2010. 

Inicialmente, o Decreto nº 28.266/2006 enquadrou os hipermercados, 

supermercados e minimercados, incluídos as mercearias e armazéns, como contribuintes 

substitutos tributários, ficando responsáveis pelo pagamento do ICMS devido nas operações 

subsequentes efetuadas pelos contribuintes substituídos. Nota-se que os estabelecimentos 

atacadistas não foram incluídos neste decreto e isto estava acarretando vários prejuízos para o 

mercado cearense como um todo. 

Os estabelecimentos atacadistas caracterizam-se pela revenda de mercadorias a 

varejistas. São predominantemente organizações de grande porte operando geralmente com 

um grande volume de vendas. 

De acordo com o Decreto nº 27.491/2004, estes estabelecimentos tinham 

tratamento tributário diferenciado com reduções de base de cálculo por ocasião de suas saídas, 

mediante celebração de prévio Termo de Acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado do 

Ceará. 

Esses benefícios de concessão de incentivos fiscais e créditos presumidos são 

políticas públicas bastante utilizadas pelos agentes públicos com o intuito de proteger as 

empresas de seu Estado contra a guerra fiscal estabelecida entre os entes federativos, 

principalmente na região nordeste. 

A necessidade de manter os estabelecimentos atacadistas do Ceará competitivos 

fez com que o Governo do Estado sancionasse a Lei nº 14.237 em 10 de novembro de 2008 

que dispôs sobre a utilização da sistemática de substituição tributária para todas as empresas 

do segmento, incluindo os estabelecimentos atacadistas. O Decreto nº 29.560/2008 de 27 de 

novembro de 2008 regulamentou esta lei, beneficiando largamente o setor atacadista na área 

de alimentos. 

Esta mudança de sistemática de tributação para o setor atacadista foi um marco 

importante, pois além de diminuir a carga tributária do setor citado, abriu novas perspectivas 

aos varejistas Normais ou optantes do Simples Nacional de terem mais vantagens adquirindo 
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mercadorias internamente dos nossos atacadistas do que comprando de empresas 

interestaduais. 

De acordo com a nova metodologia de tributação, estes, ao adquirirem 

mercadorias no nosso Estado de estabelecimentos atacadistas de CNAEs constantes no 

Decreto citado anteriormente, não tem de efetuar o recolhimento do imposto, pois este já foi 

retido e recolhido pelo emitente do documento fiscal. Já por ocasião de uma aquisição de 

outro Estado, a empresa cearense deve recolher o imposto de acordo com os percentuais 

constantes do anexo III do Decreto nº 29.560/2008. 

Com essa mudança, os gestores governamentais criaram uma expectativa de que 

os atacadistas poderiam competir com mais força em relação às empresas interestaduais e 

diminuir seus preços, com isso aumentando suas vendas e consequentemente seu lucro com 

base no giro de seus estoques e não nas margens de suas vendas, com isso recolhendo mais 

impostos aos cofres públicos e aquecendo a economia interna. Por outro lado, os adquirentes 

varejistas normais e optantes do Simples Nacional também obteriam vantagens, pois poderiam 

comprar por um preço mais baixo além de diminuir gastos com fretes e ter um menor tempo 

de reposição de estoques já que os fornecedores estariam no próprio Estado criando uma 

maior facilidade e rapidez na entrega das mercadorias. 

Para um melhor entendimento sobre o assunto, será elucidada a mudança de 

situação tributária através de um exemplo numérico onde serão mostrados os efeitos de uma 

compra interna efetuada pelo estabelecimento atacadista no método de débito e crédito e após 

o decreto nº 29.560/2008 pela sistemática de substituição tributária, senão vejamos: 

a) Anteriormente ao decreto mencionado acima, o atacadista celebrante de Termo 

de Acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará adquiria uma 

mercadoria pelo valor de R$ 10.000,00 e com a vantagem de uma redução de 

41,18% na base de cálculo tinha direito a um crédito líquido de ICMS de R$ 

1.000,00 (R$ 1.700,00 do crédito de origem menos R$ 700,00 de estorno de 

crédito). Por ocasião de sua venda com um agregado de 100% (R$ 20.000,00) e 

a mesma redução de base de cálculo, o contribuinte se debitava de R$ 2.000,00 

(20.000,00 x 58,82% x 17%), gerando um ICMS a recolher ao Estado de R$ 

1.000,00 (2.000,00 – 1.000,00). 

b) Essa mesma compra, pela nova metodologia gera um valor de ICMS substituto 

de R$ 300,00 (10.000,00 x 3%) a ser recolhido pelo atacadista celebrante do 
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mesmo termo de acordo citado anteriormente, conforme tabela constante no 

anexo III, ajustada proporcionalmente até o limite da carga tributária efetiva, 

sem novos recolhimentos a serem feitos nas operações posteriores. 

Na visualização de uma demonstração do resultado para verificar o lucro bruto da 

operação de débito e crédito, e considerando, para efeitos explicativos, que somente existe o 

ICMS de imposto sobre as vendas, chega-se ao valor de R$ 9.000,00. Para ter este mesmo 

valor de lucro, o atacadista necessita de um preço de venda menor do que o efetivado 

anteriormente ao decreto comprovando a vantagem financeira obtida pelas empresas 

enquadradas nas atividades econômicas constantes no Decreto, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Demonstrativo do lucro bruto da operação de débito e crédito antes e após o Decreto nº 29.560/2008 

Discriminação Antes Dec. nº 29.560/2008 Após Dec. nº 29.560/2008 

     Receita Bruta                                20.000,00                            19.300,00 

(-) ICMS sobre vendas (2.000,00)                           - 

     Receita Líquida                               18.000,00                             19.300,00 

(-) CMV                                (9.000,00)                            (10.300,00) 

     Lucro Bruto                                 9.000,00                               9.000,00 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Na continuação da cadeia de produção, agora será analisado pela visão do 

varejista adquirindo a mercadoria do atacadista antes e após o Decreto nº 29.560/2008. Antes 

desse decreto, o varejista, de acordo com o Decreto nº 28.266/2006, agregaria 15% ao valor de 

compra, multiplicaria esse valor pela alíquota interna e diminuiria este resultado do destaque 

de origem, gerando um imposto devido de ICMS substituição no valor de R$ 1.910,00 

(20.000,00 x 15% = 23.000,00 x 17% = 3.910,00 – 2.000,00 = 1.910,00). A aquisição teria 

um custo final de R$ 21.910,00. Com o advento do novo decreto, o valor de aquisição do 

atacadista seria de R$ 19.300,00 e este também seria o custo final do varejista, pois o imposto 

sobre esta operação e as seguintes já foi recolhido pelo contribuinte atacadista.  

O quadro abaixo demonstra o custo final das mercadorias nas duas situações de 

tributação: 

 

Quadro 2 – Demonstrativo do custo final das mercadorias antes e após o Decreto nº 29.560/2008 

     Discriminação    Antes Dec. nº 29.560/2008 Após Dec. nº 29.560/2008 

     Aquisição da mercadoria                               20.000,00                            19.300,00 

(+) Imposto sobre aquisição                                  1.910,00                              - 

     Custo total da mercadoria                               21.910,00                             19.300,00 

Fonte: Elaboração do autor 
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Partindo do princípio de que o atacadista pode obter o mesmo lucro com um valor 

de venda menor, conforme demonstrado, pressupõe-se que os seus clientes, varejistas 

Normais e optantes do SN, também foram beneficiados com uma diminuição do valor de 

aquisição de seus produtos e com isso, exista uma reação em cadeia até o preço de venda final 

beneficiando também o consumidor. 

Porém, também deve ser levado em consideração que o atacadista pode fazer uso 

de seu poder de preço e isso pode implicar em um preço final maior do bem. Nessa hipótese, 

os atacadistas teriam um aumento de lucro, mas os benefícios não seriam repassados ao resto 

da cadeia produtiva, indo de encontro ao objetivo dos gestores governamentais de gerar 

benefícios a toda a cadeia produtiva e não somente aos atacadistas.  

O quadro a seguir explicita uma melhor visualização dos regimes de tributação 

ocorridos ao longo do tempo no período em análise desse estudo, para os diversos tipos de 

empresas, senão vejamos: 

 

Quadro 3 – Regimes de tributação para os diversos tipos de empresas em 2008, 2009 e 2010 

Tipos de Contribuintes 

x Período 
2008 2009 e 2010 

Atacadista Crédito/Débito com redução de base de 

cálculo cfe Decreto nº 27.491/2004  

Substituição Tributária por carga 

líquida cfe Decreto nº 29.560/2008 

Varejista Normal Substituição Tributária por agregação cfe 

Decreto nº 28.266/2006 

Substituição Tributária por carga 

líquida cfe Decreto nº 29.560/2008 

Varejista ME/EPP Substituição Tributária por agregação cfe 

Decreto nº 28.266/2006 

Substituição Tributária por carga 

líquida cfe Decreto nº 29.560/2008 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O questionamento deste trabalho reside justamente em verificar se houve uma 

mudança no comportamento de aquisição de mercadorias das empresas varejistas e optantes 

do Simples Nacional, deslocando as compras de interestaduais para internas. Acredita-se que, 

pressupondo que os atacadistas repassaram os seus ganhos através de estímulos financeiros 

aos seus clientes, essa hipótese se confirmará devido às várias vantagens já elencadas 

anteriormente. 
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5 CASO PRÁTICO – SEGMENTO MINIMERCADOS 

 

5.1 Base de dados  

 

Para atingir o objetivo deste estudo a contento é de suma importância ter uma base 

de dados consistente e que reflita com exatidão as informações dos segmentos econômicos a 

serem analisados.  

Ao idealizar este estudo, verificou-se a necessidade de obtermos vários dados 

referentes as empresas do segmento analisado. Estes foram obtidos do Banco de Dados da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, ressaltando que as empresas foram numeradas 

aleatoriamente para que não possam ser identificadas individualmente. 

Utilizamos as empresas do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 

4712100 (Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns) com as seguintes características: 

a) Início de atividades anterior a 01 de janeiro de 2007; 

b) Empresas de regime de recolhimento normal, microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

c) Que tiveram entradas e saídas de mercadorias e arrecadação maiores do que 

zero em todos os anos; 

d) Que tiveram o mesmo regime de recolhimento no período de 2008 a 2010. 

Para efeito de análise dos dados foram utilizadas 91 empresas de regime de 

recolhimento Normal, 5.013 empresas Microempresas (ME) e 347 Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) perfazendo um total de 5.451 empresas.  

Com relação à discriminação dos dados, as entradas de mercadorias estão 

divididas em entradas internas, entradas interestaduais e importação e somente foram levadas 

em consideração as transações com código fiscal de operações e prestações (CFOP) 

relacionadas a mercadorias. Para efeito do modelo econométrico, foram excluídas empresas 

que as suas aquisições interestaduais tenham sido maiores que R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais) ao ano. 

Sobre a arrecadação foram utilizados os códigos de receitas 1015 (ICMS regime 

mensal de apuração), 1023 (ICMS antecipado), 1031 (ICMS substituição entrada 

interestadual), 1058 (ICMS substituição saída), 1082 (ICMS importação), 1104 (ICMS 
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substituição entrada interna), 1112 (ICMS estoque final), 1120 (ICMS outros), 1155 (ICMS 

mensal simples nacional) e 2020 (adicional ICMS fecop). Foram retirados os códigos de 

receita que não tenham nenhuma relação com a operacionalidade de compras e vendas de 

mercadorias, tais como taxa de administração fazendária, taxa de edital, além de pagamento 

de auto de infração referente a períodos anteriores ou posteriores ao analisado. Todos os 

valores de 2008 e 2009 foram corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

para o período base de 2010. 

Além dessas informações, também foram utilizados o tempo de atividade da 

empresa, se existem empresas atacadistas na cidade do estabelecimento e se o município em 

que este está estabelecido faz fronteira com outros Estados como fatores a serem verificados 

se influenciam a propensão a adquirir mercadorias interestaduais.  

 

5.2 Análise descritiva 

 

Algumas considerações iniciais podem ser feitas com os dados disponibilizados 

antes da estimação do modelo econométrico, de acordo com as tabelas especificadas abaixo: 

 

Tabela 2 – Demonstrativo de total de aquisições por origem 

RR ANO 
ENT_INTERNA

_TOTAL 

% Ent 

Interna x 

Ent Total 

ENT_INTEREST_

TOTAL 

% Ent 

Interest x Ent 

Total 

IMPORT_TOTAL ENT_TOTAL 

NL 2008 294.509.181,85 89,82% 33.086.567,62 10,09% 292.165,73 327.887.915,20 

NL 2009 345.505.179,22 88,67% 42.904.830,29 11,01% 1.246.182,15 389.656.191,66 

NL 2010 397.432.559,68 88,01% 53.971.633,09 11,95% 163.177,63 451.567.370,40 

ME 2008 432.510.132,29 92,77% 33.706.005,09 7,23% 6.427,65 466.222.565,04 

ME 2009 551.049.767,76 94,24% 33.656.484,16 5,76% 11.110,16 584.717.362,08 

ME 2010 594.591.538,94 94,65% 33.582.189,36 5,35% 196,13 628.173.924,43 

EPP 2008 147.671.431,18 91,04% 14.536.928,54 8,96%                -    162.208.359,72 

EPP 2009 179.395.213,19 92,67% 14.194.842,64 7,33%                -    193.590.055,83 

EPP 2010 195.309.560,30 93,52% 13.536.569,05 6,48%                -    208.846.129,35 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados SEFAZ/CE 

 

Proporcionalmente, para as empresas normais (NL), tanto as entradas internas 

como as interestaduais cresceram, porém estas cresceram num ritmo maior do que as internas, 

fazendo com que a relação entrada interestadual x entrada total aumentasse. Já em relação as 

Microempresas (ME), as entradas internas cresceram bastante de 2008 para 2010 (37%), ao 

contrário das entradas interestaduais que se mantiveram num mesmo patamar, ocasionando 
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um acréscimo da relação entrada interna versus entrada total. No que se refere a Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), também houve um acréscimo relevante (32%) de aquisições internas 

enquanto as operações de entradas interestaduais tiveram um ligeiro decréscimo. 

Em relação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nossa hipótese se 

confirmou em parte, pois realmente houve um aumento das aquisições internas, porém as 

aquisições interestaduais permaneceram constantes ou com ligeiro decréscimo, não 

diminuindo como previsto, ou seja, as empresas optantes do Simples Nacional aumentaram 

suas aquisições de atacadistas internos, mas não diminuíram significativamente suas compras 

de empresas interestaduais. No caso das empresas varejistas de regime de recolhimento 

normal, a hipótese formulada não se confirmou, já que as entradas interestaduais cresceram 

em maior proporção do que as internas, sugerindo que estas passaram a adquirir mais de 

outros Estados, mesmo com as vantagens obtidas pelos atacadistas internos. Isso talvez 

aconteceu devido ao maior porte das empresas varejistas em relação as do Simples Nacional e 

terem maior poder de persuasão para conseguir maiores descontos e continuar adquirindo das 

empresas de outros estados. Outro fator que pode ter influenciado na não confirmação da 

hipótese de diminuição de aquisições interestaduais pelos varejistas Normais ou optantes do 

Simples Nacional, seria a falta de repasse dos benefícios adquiridos pelos atacadistas ao seu 

preço de venda fazendo com que ainda fosse mais vantajoso aos adquirentes comprar 

mercadorias de outros Estados. 

Também no terreno das hipóteses, esses acréscimos interestaduais ocorridos com 

as empresas varejistas de regime Normal podem ser de uma ou poucas empresas detentoras de 

maior porte que estaria influenciando de forma arrebatadora a análise das demais. São 

situações que tentarão ser dirimidas por ocasião da estimação do modelo econométrico. 

Outra tabela de resultados interessantes se refere à arrecadação das empresas por 

código de receita específico, conforme observamos abaixo: 

 

Tabela 3 – Arrecadação Resumo por Código de Receita (valores corrigidos para 2010) 

COD_RECEITA DSC_RECEITA 2008 2009 2010 

1015 ICMS REGIME MENSAL DE APURACAO 210.650,74 101.644,76 138.519,73 

1023 ICMS ANTECIPADO 359.224,08 210.165,82 306.013,43 

1031 ICMS SUBSTITUICAO ENTRADA INTERESTADUAL 4.593.901,13 5.232.627,79 5.850.558,31 

1058 ICMS SUBSTITUICAO SAIDA 277.972,16 262.274,08 283.283,40 

1082 ICMS IMPORTACAO 59.841,19 131.967,96 202.575,22 

1104 ICMS SUBSTITUICAO ENTRADA INTERNA 11.603.215,25 1.819.766,01 1.549.901,09 

Continua 
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Conclusão 

COD_RECEITA DSC_RECEITA 2008 2009 2010 

1112 ICMS ESTOQUE FINAL 20.697,04 1.073,63 5,88 

1120 ICMS OUTROS 12.800,83 12.805,38 4.276,78 

1155 ICMS MENSAL SIMPLES NACIONAL 1.631.874,13 835.835,45 948.089,26 

2020 ADICIONAL ICMS FECOP 58.131,76 76.038,19 71.207,98 

   18.828.308,30 8.684.199,06 9.354.431,08 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados SEFAZ/CE 

 

Houve uma grande queda na arrecadação de ICMS substituição tributária interna 

(1104) e do ICMS mensal simples nacional (1155) sugerindo a mudança de tributação onde o 

recolhimento do imposto passou a ser de responsabilidade do emitente (atacadista) e não do 

adquirente, além de um pequeno acréscimo no ICMS substituição entrada interestadual 

comprovando o aumento de aquisições interestaduais efetuadas principalmente pelas empresas 

varejistas de regime de recolhimento normal.  

 

5.3 Metodologia 

 

De posse dos dados, e feita a sua depuração, foi utilizado o software Stata com o 

intuito de estimar um modelo econométrico para dissecar o principal objetivo deste trabalho 

que é verificar se houve mudança de comportamento das empresas varejistas Normais ou 

optantes do Simples Nacional com relação ao deslocamento de suas compras de mercadorias 

de interestaduais para internas, após a instituição do Decreto nº 29.560/2008, sendo alcançado 

o consequente objetivo do Estado de alavancar o mercado interno, beneficiando as empresas 

atacadistas do Estado e, por conseguinte, também as cadeias posteriores até o consumidor 

final. 

Para este fim, foram utilizados dados das empresas do segmento econômico com 

Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 4712100 (Comércio Varejista de 

Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, 

mercearias e armazéns), pois tem um amplo leque de empresas com regimes de recolhimento 

Normal, Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME), além de adquirirem de 

empresas atacadistas que estão incluídas no decreto citado acima. Não foram utilizadas as 

empresas de regime de recolhimento Microempreendedor Individual (MEI) e Especial, a 
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primeira por somente ter início a partir de 2010 e ter outro tipo de recolhimento nos anos 

anteriores, e o segundo por efetuar recolhimentos fixos por ufirce mensalmente. 

O período de análise foi de 1 (um) ano antes e 2 (dois) anos após a eficácia da lei 

que deu o benefício para verificar o comportamento anterior e posterior do segmento 

econômico ao advento da lei, totalizando uma análise total de 3 (três) anos. 

De posse de todas essas informações e com os valores ajustados para o ano de 

2010, foram utilizados os modelos Logit e Tobit para estimar o modelo econométrico onde as 

várias empresas serão acompanhadas ao longo do tempo, no caso, 3 (três) anos. 

Para chegar ao objetivo final, foram estimados 3 modelos para cada um dos três 

tipos de regime de recolhimento existentes no cnae especificado (Normal, ME e EPP). No 

primeiro momento, foram analisadas as compras interestaduais efetuadas pelos varejistas a 

partir do modelo Logit. Posteriormente, foi analisada a mesma variável dependente com a 

utilização das mesmas variáveis explicativas, somente mudando o modelo para Tobit. Por fim, 

avaliou-se a repercussão das aquisições interestaduais sobre as compras totais, tentando captar 

também as movimentações internas (aquisições dentro do Estado) utilizando novamente o 

modelo Tobit. 

Os modelos de regressão atualmente fazem parte de qualquer estudo que se faça 

onde se queira descobrir a relação explicativa entre uma variável analisada, chamada 

dependente e várias outras chamadas variáveis independentes. Para uso nesse trabalho, 

escolhemos os modelos Logit e Tobit do qual falaremos um pouco a seguir. 

O Logit atualmente é um modelo de escolha qualitativa (decisão de sim ou não) 

bastante utilizado para encontrar a probabilidade de que algum evento predeterminado 

aconteça. Ele tem sido muito usado quando tratamos de uma variável dependente binária, pois 

não tem os problemas que geralmente ocorrem no uso da regressão linear, como os coeficiente 

dos erros serem heterocedásticos, o erro não ter distribuição Normal e as probabilidades 

estimadas serem maiores que 1 ou menores que zero. Com o objetivo de evitar distorções 

provenientes da regressão convencional, foi utilizado nesse modelo econométrico o desvio 

padrão robusto para heterocedasticidade.   

Para verificar o comportamento das empresas varejistas em relação as suas 

compras interestaduais depois da validade do decreto nº 29.560/2008, esse trabalho utilizou 

uma estimação baseado em um modelo logit de probabilidade de ocorrerem aquisições 

interestaduais, especificada nessa dissertação como: 
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P i  = E(Y=1/X i ) = 
iz

e1

1
 

 

onde: 

P i  = Probabilidade de aquisição de compras interestaduais 

Z i  = XDD ikkkikkk 20102009  

D2009  1 para ano 2009 e 0 para outra forma 

D2010  1 para ano 2010 e 0 para outra forma  

X  matriz de covariáveis que podem afetar a ocorrência de compras interestaduais. 

As variáveis D2009 e D2010 são importantes para avaliar se houve algum efeito 

posterior ao decreto nº 29.560/2008. Também são relevantes na captação dos efeitos 

econômicos ocorridos nesse período, considerando que em 2009 estavámos diante de uma 

recessão mundial e consequentemente com reflexos em nossa economia (Produto Interno 

Bruto brasileiro foi negativo) enquanto 2010 foi um ano de grande crescimento para o País e 

para o Estado, com PIBs superiores a 7%. 

Diante disso, essas variáveis nos mostram dois contextos distintos, um de 

dificuldades econômicas (2009) e outro com grande prosperidade (2010), podendo ser 

verificado se os efeitos da política pública foram consistentes ou não. Se os sinais forem 

iguais para os dois períodos, os efeitos foram na mesma direção e consequentemente sinaliza 

para uma consistência dos efeitos da política pública adotada pelo governo. 

Já o modelo de regressão Tobit foi proposto por James Tobin em 1958 e este o 

considerava um meio termo entre a análise Probit e a análise de regressão múltipla. Esse 

modelo deve ser utilizado em situações que a variável dependente é censurada e contínua, já 

que no seu entendimento, nenhuma das outras duas análises eram adequadas para esse fim. 

Variável dependente censurada ocorre quando suas informações são disponíveis apenas para 

algumas observações. 

Segundo Gujarati (2011), alguns autores chamam este modelo de modelo de 

regressão com variável dependente limitada devido a restrição imposta aos valores assumidos 

pelo regressando (variável dependente). Ele se assemelha ao modelo de regressão normal com 

a diferença que a variável dependente é censurada. 

Em resumo, no modelo Logit deve ser verificado se as variáveis explicativas 

influenciam positiva ou negativamente na variável dependente, ou seja, observa-se a 
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probabilidade de ocorrer ou não aquisições de mercadorias interestaduais. No Tobit, interessa 

verificar o montante esperado e condicionado em valores que essa influência causa na variável 

dependente. Esse montante esperado é condicionado a que ocorra aquisição interestadual de 

mercadorias pelo estabelecimento. 

O aplicativo a ser utilizado para estimar o modelo econométrico será o Stata, um 

software desenvolvido nos Estados Unidos em 1984, que oferece uma variedade de técnicas 

estatísticas no processo de análise e manipulação de dados.  

Além das dummys temporais D2009 e D2010, outra variável explicativa usada no 

modelo foi a não existência de empresas atacadistas fornecedoras de mercadorias aos 

varejistas
4
 no município dos estabelecimentos avaliados (0 para sim e 1 para não). Acredita-se 

que a não existência de atacadistas no município do estabelecimento é fator positivo para a 

aquisição de mercadorias no mercado externo. O percentual de empresas da amostra que não 

tem atacadistas no município é de 49,14%. 

Outra variável independente é se este município faz fronteira com outros Estados 

(1 para sim e 0 para não). Acreditamos que o município fazer fronteira interestadual também 

tem impacto positivo para a aquisição de mercadorias interestadualmente. Existem 23,06% de 

empresas localizadas em municípios que fazem fronteira com outros Estados. 

Outro fator a ser analisado é o tempo de atividade da empresa no mercado 

(expressa em anos) que pode ser fator estimulante para a aquisição de entradas interestaduais, 

pois com a empresa mais tempo estabilizada presume-se que ela tenha mais condições 

financeiras e de credibilidade para adquirir mercadorias de outros Estados. O tempo médio de 

atividade das empresas constantes em nossa base dados é de 15,87 anos. 

 

5.4 Avaliação de resultados 

 

Este tópico tem por objetivo apresentar os resultados dos modelos estimados, 

avaliando a repercussão dos efeitos da inclusão dos estabelecimentos atacadistas no regime de 

substituição tributária nas aquisições dos estabelecimentos varejistas, sejam estas empresas de 

regime Normal ou optantes do Simples Nacional (ME e EPP). 

                                                           
4
 Constantes do anexo III do Decreto nº 29.560/2008. 
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O primeiro modelo estimado foi o Logit com a variável dependente compras 

interestaduais para verificar a propensão das empresas de adquirir mercadorias interestaduais, 

gerando resultados conforme tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4 – Modelo Logit para Compras Interestaduais por Regime de Recolhimento  

Modelo Logit 

Regime Normal EPP Micro 

Var. dependente 
Ter compras 

Interest. 

Ter compras 

Interest. 

Ter compras 

Interest. 

D2009 0.0518 0.1826 0.0686 

 (0.08) (0.65) (1.57) 
    

D2010 0.3026 -0.1365 0.0826+ 

 (0.47) (0.51) (1.87) 
    

Tempo de  -0.0461* 0.0137 0.0102** 

Atividade (2.05) (0.92) (5.64) 

Sem Atacad. 0.6695 0.4537* 0.7143** 

 (0.89) (1.98) (19.60) 
    

Fronteira  3.4534** 1.2684** 

  (3.42) (24.42) 
    

Constante 3.0523** 1.6181** -0.0738 

 (6.19) (5.43) (1.64) 
    

Observações 228 1041 15039 

Fonte: Elaboração do autor 

Nota: z robusto entre parênteses / Variável categórica básica: 2008 / + significante a 10% / * significante a 5% /  

** significante a 1%.      

 

Sobre as dummys temporais (D2009 e D2010), verificou-se que após a 

implementação da substituição tributária para as empresas atacadistas, não houve impacto na 

propensão a compras interestaduais de 2009 e 2010 em relação a 2008 para nenhum dos três 

tipos de varejistas, observando que essas variáveis (D2009 e D2010) não foram 

estatisticamente significantes ao nível de 5%. Observa-se, porém, que a variável D2010 foi 

estatisticamente significante ao nível de 10%, sugerindo que a esse nível de significância, essa 

variável explicativa gera nas microempresas um impacto positivo em relação à probabilidade 

de adquirir compras interestaduais no ano de 2010. 

No tocante ao tempo de atividade, observou-se que este tem impacto negativo em 

relação a probabilidade de ocorrerem aquisições interestaduais efetuadas pelas empresas 

varejistas normais, sugerindo que quanto maior o tempo de atividade da empresa menos ele 

adquire mercadorias de outros estados. Em relação às Empresas de Pequeno Porte (EPP), essa 

variável não é estatisticamente significante e tem impacto positivo quando se refere as 
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Microempresas, ou seja, diferentemente das normais, quanto maior o tempo de atividade da 

empresa, maior a probabilidade dele adquirir mercadorias no mercado externo. 

O fato da empresa estar em um município que faz fronteira com outros Estados 

não foi considerado em relação as empresas varejistas normais pelo motivo de não termos 

empresas com essa característica em número significativo. No que se refere as Microempresas 

(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) essa variável tem um efeito positivo, sinalizando 

que o fato dos municípios em que as empresas optantes do Simples Nacional estão instaladas 

serem fronteiriços com outros Estados indicam uma maior probabilidade de aquisições 

interestaduais de mercadorias. 

Em relação a não existirem atacadistas no município do estabelecimento, não 

houve impacto (não foram estatisticamente significante ao nível de 5%) para as empresas 

varejistas normais, mas tem impacto positivo para as Microempresas e EPPs, indicando que 

com a falta de atacadistas relacionados no Decreto nº 29.560/2008 no município, as empresas 

optantes do Simples Nacional tendem a adquirir mais mercadorias no âmbito interestadual. 

A seguir (Tabela 5), têm-se os resultados para o modelo Tobit utilizando como 

variável dependente as compras interestaduais que tem como objetivo de verificar a 

intensidade das aquisições interestaduais pelas empresas, condicionada a existirem essas 

aquisições: 

 

Tabela 5 – Modelo Tobit para Compras Interestaduais por Regime de Recolhimento  

Modelo Tobit 

Regime Normal EPP Micro 

Var. dependente Compras Interest. (R$) Compras Interest. (R$) Compras Interest. (R$) 

D2009 85,332.12 -298.94 318.39 

 (1.62) (0.05) (0.56) 
    

D2010 104,892.62* -3,342.88 388.09 

 (2.08) (0.58) (0.71) 
    

Tempo de  -2,825.10 -20.91 59.51** 

Atividade (1.55) (0.08) (2.83) 

Sem Atacad. -190816.95** 464.4367 4,010.56** 

 (4.62) (0.11) (10.54) 
    

Fronteira 78,654.35 11,883.09** 9,195.79** 

 (1.29) (3.06) (12.25) 
    

Constante 230,591.69** 34,961.94** -5,713.98** 

 (5.36) (4.95) (6.46) 
    

Observações 270 1041 15039 

Fonte: Elaboração do autor 

Nota: z robusto entre parênteses / Variável categórica básica: 2008 / + significante a 10% / * significante a 5% / 

** significante a 1%.       
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Sobre as dummys identificadoras do impacto da política pública (instituição do 

decreto), verificou-se que após a implementação da substituição tributária para as empresas 

atacadistas, como já ocorrera com o modelo Logit, não houve impacto nas compras 

interestaduais de 2009 e 2010 em relação a 2008 para nenhum dos três tipos de varejistas, 

observando que essas variáveis (D2009 e D2010) não foram estatisticamente significantes ao 

nível de 5%, exceto para o ano de 2010 e regime de recolhimento Normal que sugeriu ter 

havido um aumento de compras esperadas interestaduais no valor de R$ 104.892,62. 

O tempo de atividade da empresa não tem impacto para as empresa de regime de 

recolhimento Normal e EPP (não são estatisticamente significante ao nível de 5%), e tem um 

efeito positivo nas microempresas de R$ 59,51 por cada ano de atividade, sugerindo que o 

tempo de atividade comercial da empresa somente é fator relevante para a compra de 

mercadorias interestaduais no caso das microempresas. 

Em relação às empresas varejistas serem de municípios fronteiriços com outros 

Estados não foi estatisticamente significante em relação às empresas varejistas normais, mas 

tem um efeito positivo de elevação de compras interestaduais médias condicionadas de R$ 

11.883,09 em relação às EPPs e R$ 9.195,79 em relação às Microempresas, sinalizando como 

aconteceu com o modelo Logit, que o fato dos municípios em que as empresas optantes do 

Simples Nacional estão instaladas serem fronteiriços com outros Estados indica um maior 

nível de aquisições interestaduais esperadas condicionadas. 

No tocante a não existirem atacadistas no município do estabelecimento, foi 

verificado que este efeito é negativo para as empresas varejistas normais, indicando que esse 

fato diminui o valor esperado condicionado de aquisições interestaduais em R$ 190.816,95. 

Quanto as Empresas de Pequeno Porte (EPP), essa variável não foi considerada relevante para 

a ocorrência ou não de compras interestaduais. Sobre as Microempresas (ME) essa variável 

foi fator positivo sugerindo que o fato de não ter atacadistas no município do contribuinte 

aumenta o valor médio condicionado de compras de outros Estados em R$ 4.010,56. 

Como última análise, foi estimado o modelo Tobit tendo como variável 

dependente o quociente entre as compras interestaduais e as compras totais. O intuito desse 

modelo é verificar conjuntamente a variação relativa que ocorreu com as compras 

interestaduais em relação às compras internas. A Tabela 6 abaixo explicita os resultados 

estimados por este modelo. 
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Tabela 6 – Modelo Tobit para Compras Interestaduais/Compras Totais por Regime de Recolhimento  

Modelo Tobit 

Regime Normal EPP Micro 

Var. dependente 
Compras 

interest/Compras totais 

Compras 

interest/Compras totais 

Compras 

interest/Compras totais 

D2009 0.0075 -0.0135 -0.0101** 

 (0.37) (1.50) (2.83) 
    

D2010 0.0112 -0.0206* -0.0130** 

 (0.54) (2.31) (3.65) 
    

Tempo de  -0.0022* 0.0005 0.0016** 

Atividade (2.21) (1.47) (9.91) 

Sem Atacad. 0.0765** 0.0080 0.0423** 

 (2.70) (1.16) (14.97) 
    

Fronteira 0.0971* 0.0204** 0.0692** 

 (2.51) (3.36) (19.87) 
    

Constante 0.0664** 0.0640** -0.0333** 

 (4.21) (5.90) (8.55) 
    

Observações 270 1041 15039 

Fonte: Elaboração do autor 

Nota: z robusto entre parênteses / Variável categórica básica: 2008 / + significante a 10% / * significante a 5% / 

** significante a 1%.       
 

Sobre as dummy temporais (D2009 e D2010), constatou-se que após a adoção da 

sistemática da substituição tributária para as empresas atacadistas, não houve impacto na 

relação entre as compras interestaduais sobre as compras totais de 2009 e 2010 em relação a 

2008 para os varejistas normais, pois essas variáveis explicativas (D2009 e D2010) não foram 

estatisticamente significantes ao nível de 5%. Quanto às empresas optantes do Simples 

Nacional EPP, não houve impacto em relação a 2009, porém foi observado impacto negativo 

de 2,06 pontos percentuais sobre o quociente das compras interestaduais sobre as compras 

totais para o ano de 2010, sugerindo ter havido um aumento das compras internas em maior 

proporção no período citado. No caso das Microempresas, verificou-se impacto negativo tanto 

em 2009 (1,01 p.p.) como em 2010 (1,30 p.p.) demonstrando que as compras internas 

aumentaram em relação às compras interestaduais das empresas desse regime de 

recolhimento. 

Existem algumas explicações relacionadas ao motivo da implementação da 

sistemática de substituição tributária não ter tido impacto sobre as empresas varejistas de 

regime de recolhimento normal. A primeira é que essas empresas por terem um porte maior do 

que as do Simples Nacional e consequentemente adquirirem quantidades maiores de 

mercadorias, tem um maior poder de conseguir um desconto maior de seus fornecedores nas 

compras interestaduais. 
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Outra suposição é que este impacto poderá se evidenciar ao longo do tempo e 

nosso estudo somente absorve os efeitos de 2 anos (2009 e 2010) após o início da sistemática. 

Uma terceira situação é que as empresas atacadistas não repassaram a diminuição da carga 

tributária para os seus preços aos varejistas fazendo com que continuasse sendo mais 

vantajoso para estes adquirir mercadorias no mercado externo. 

O tempo de atividade da empresa tem impacto negativo de 0,22 pontos 

percentuais (p.p.) para cada ano de atividade para as empresa de regime de recolhimento 

Normal, impacto positivo de 0,16 pontos percentuais para as Microempresas e nenhuma 

influência sobre as EPPs (não é estatisticamente significante ao nível de 5%), sugerindo que o 

tempo de atividade comercial da empresa tem influência negativa no aumento das aquisições 

interestaduais em relação às aquisições internas para as Normais e positiva para as 

microempresas, não sendo estatisticamente relevante para as EPPs. 

Sobre as empresas varejistas serem de municípios que fazem fronteiras com 

outros Estados, verificou-se que se espera um aumento condicionado de 9,71 pontos 

percentuais no quociente compras de outro Estado por compras totais em relação às empresas 

varejistas normais. No tocante as empresas optantes do Simples Nacional, notou-se um efeito 

positivo sobre esse quociente, com um aumento percentual esperado de 2,04 p.p. para as 

Empresas de Pequeno Porte e 6,92 p.p. para as Microempresas. Como nos modelos anteriores, 

esta estimação aponta para o fato de que empresas varejistas, optantes ou não do Simples 

Nacional, instaladas em municípios fronteiriços com outros Estados indicam um maior nível 

de aquisições interestaduais esperadas. 

O fato de não ter atacadista no município do estabelecimento foi considerado por 

este modelo como um fator positivo para o quociente anteriormente citado esperando-se um 

aumento de 7,65 pontos percentuais no valor da variável dependente para as empresas 

Normais. Já entre as EPPs não foi constatado impacto sobre a variável dependente (quociente 

entre as compras interestaduais e as compras totais) demonstrado pelo resultado não ter sido 

estatisticamente significante ao nível de 5%. No caso das Microempresas, essa variável foi 

fator positivo sugerindo um aumento esperado de 4,23 p.p. na variável dependente 

anteriormente citada. 
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Como pode ser constatado através dos resultados relatados, ocorreram efeitos 

diferenciados para cada tipo de regime de recolhimento, sendo necessária uma análise da 

atividade econômica como um todo, mas tendo que se levar em conta as peculiaridades de 

cada grupo de estabelecimentos por ocasião da implementação das políticas públicas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em relação ao segmento alimentício, a utilização da sistemática de substituição 

tributária pelos contribuintes atacadistas pelo Decreto nº 29.560/2008, teve como objetivo 

propiciar mais competitividade para esses estabelecimentos. A idéia principal era de diminuir 

a carga tributária desse setor proporcionando um desafogo tributário e, além disso, abrir novos 

horizontes para que os varejistas alimentícios, optantes ou não do simples nacional, pudessem 

ter mais vantagens ao adquirirem mercadorias internamente do que de outro Estado, 

aquecendo o mercado interno. 

Diante disso, este trabalho foi proposto com o objetivo de verificar se houve 

mudança de comportamento das empresas varejistas do setor alimentício referentes aos 

regimes de recolhimento Normal, Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

em relação as suas aquisições de mercadorias desviando o foco das compras interestaduais 

para compras no mercado interno, estimulando o comércio local e gerando mais vendas aos 

comerciantes atacadistas. 

Para testar a hipótese acima, foi utilizado um modelo econométrico através do 

aplicativo Stata. Foram estimados um total de 9 modelos, sendo 1 modelo Logit para a 

variável probabilidade de compra interestadual e 2 modelos Tobit para as variáveis compras 

interestaduais e participação das compras interestaduais nas compras totais. Cada modelo foi 

estimado para três tipos de três tipos de regime de tributação dos varejistas (Normal, EPP e 

ME). 

Uma conclusão importante em relação ao deslocamento das aquisições 

interestaduais para aquisições internas pelas empresas varejistas, é que não foram obtidos 

impactos relevantes para as empresas de regime de recolhimento Normal, porém ocorreram 

efeitos significativos sobre as empresas de pequeno porte e principalmente em relação às 

microempresas. Verificou-se, nas empresas do Simples Nacional, que houve uma diminuição 

da participação relativa das compras interestaduais sobre as compras totais, sinalizando que 

não se deixou de comprar interestadualmente, mas se passou a comprar mais internamente, 

indicando que houve êxito nos efeitos da ação implementada pelo governo em relação a essas 

empresas.  

Dos resultados descritos anteriormente também se pode concluir que ocorreram 

efeitos variados para cada tipo de recolhimento. Esse fato deve ser levado em consideração na 
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análise dos resultados da política pública instituída, sugerindo que, às vezes, é mais 

interessante efetuar ações pontuais para cada regime de recolhimento do que uma ação para o 

setor como um todo. 

Também ficou evidenciado que o gestor tem que avaliar conjuntamente as 

condições de estrutura interna e outros fatores externos com o estímulo do benefício tributário 

para atingir com eficácia a finalidade da política pública. O nosso trabalho demonstrou que 

oferta local (ter empresa atacadista no município), localização geográfica (fazer fronteira com 

outros Estados), e até o tempo de atividade do estabelecimento são importantes na decisão do 

varejista de adquirir ou não mercadorias no mercado externo. 

Este trabalho não tem o intuito de ser definitivo sobre o tema e sim a intenção de 

estimular outros estudos, como a contemplação de outras variáveis externas, a amplição do 

leque de empresas para base de dados com a inclusão de outros CNAEs ou fazer um modelo 

econométrico a partir de uma base de dados com informações extraídas das empresas 

atacadistas (fornecedoras) e não dos varejistas, verificando se houve crescimento das vendas 

internas. Além disso, podem ser acrescentados mais períodos para efeito de uma melhor 

análise ao longo do tempo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Decreto nº 28.266/2006 

 

DECRETO N° 28.266, DE 05 DE JUNHO DE 2006 

 

* Publicado no DOE em 08/06/2006. 

* ESTE DECRETO FOI REVOGADO PELO DECRETO Nº 29.560, DE 27/11/2008. 

  

DISPÕE SOBRE O REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS 

OPERAÇÕES REALIZADAS POR 

CONTRIBUINTES DO ICMS 

ENQUADRADOS NAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS DE HIPERMERCADOS, 

SUPERMERCADOS E MINIMERCADOS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

   

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 necessidade de adequação da legislação tributária estadual à 

realidade socioeconômica atual, 

   

DECRETA: 

 

Art.1º Os estabelecimentos enquadrados no elenco de Classificação Nacional de 

Atividade Econômica (CNAE´s - Fiscais), abaixo relacionadas, ficam responsáveis, na 

condição de contribuintes substitutos, pela retenção e recolhimento do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido sobre as operações 

subsequentes, com mercadorias oriundas de operações internas, interestaduais e de importação 

do exterior: 

NOTA: O art. 5º do Decreto nº 28.745, de 06/06/2007, alterou os incisos do art. 

1º, nos seguintes termos: 
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I - 4711-3/01 (Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - hipermercados); 

II - 4711-3/02 (Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 

de produtos alimentícios - supermercados); 

III - 4712-1/00 (Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 

de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns). 

§1º Nas operações internas entre estabelecimentos enquadrados nas CNAE`s 

Fiscais indicadas nos incisos do caput deste artigo, na sistemática de tributação estabelecida 

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

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

deste Decreto. 

§2º O estabelecimento destinatário escriturará o documento fiscal a que se refere o 

§ 1° deste artigo na coluna "Outras" - de "Operações sem Crédito do Imposto" e, na saída 

subsequente, na coluna "Outras" - de "Operações sem Débito do Imposto", do livro Registro 

de Apuração do ICMS. 

§3º Nas saídas subsequentes de mercadoria tributada na forma deste Decreto para 

outros contribuintes do ICMS, o imposto será destacado na nota fiscal exclusivamente para 

fins de crédito do destinatário, restabelecendo-se a cadeia normal de tributação. 

Art.2º O regime de substituição tributária de que trata este Decreto aplica-se a 

todas as operações realizadas pelos estabelecimentos enquadrados nos regimes de 

microempresa social (MS), microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), regimes 

especiais de tributação e estimativa, cadastrados nas CNAE´s indicadas no art. 1º, ainda que 

relativas às mercadorias relacionadas no art. 4º. 

Art.3º Os estabelecimentos elencados no art. 1º, credenciados pelo Fisco na forma 

do art. 770 do Decreto n.º 24.569/97 - RICMS/CE -, ficam dispensados do recolhimento do 

ICMS antecipado incidente nas operações de entradas interestaduais, realizadas a partir de 1º 

de junho de 2006, relativamente aos produtos sujeitos à substituição tributária. 

Art.4º O regime tributário de que trata o art. 1º não se aplica às operações com: 

I - equipamentos elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos, inclusive de telefonia, 

eletrodomésticos e produtos de informática listados no art. 641 do Decreto nº 24.569, de 31 de 

julho de 1997 - RICMS/CE; 

II - artigos de vestuário e calçados; 
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III - joias, relógios e bijuterias; 

IV - mercadorias ou bens destinados ao ativo fixo ou consumo do 

estabelecimento; 

V - mercadorias isentas, não tributadas ou com imposto pago por substituição 

tributária, nas quais se aplica a legislação específica. 

Art.5º A base de cálculo do ICMS é: 

NOTA: O art. 1º do Decreto nº 28.491, de 22/11/2006, alterou os incisos I, II e III 

do art. 5º, nos seguintes termos: 

I - nas operações internas, o valor constante do documento fiscal respectivo, 

incluídos os valores do IPI, frete e carreto, seguro e outros encargos transferidos ao 

destinatário, acrescido do percentual de 15% (quinze por cento); 

II - nas operações de entradas interestaduais, o valor constante do documento 

fiscal respectivo, incluídos os valores do IPI, frete e carreto, seguro e outros encargos 

transferidos ao destinatário, acrescido do percentual de 20% (vinte por cento); 

III - na importação, a definida no inciso III do artigo 435 do Decreto nº 24.569/97 

- RICMS/CE -, acrescida do percentual de 15% (quinze por cento). 

Parágrafo único Na entrada de mercadoria cuja saída esteja sujeita à redução da 

base de cálculo, o crédito será obtido na proporção da parcela reduzida. 

Art.6º O imposto devido por substituição tributária será recolhido nos seguintes 

prazos: 

I - nas operações internas e interestaduais, até o dia vinte do mês subsequente ao 

da entrada da mercadoria, para os contribuintes credenciados nos termos do § 2º deste artigo; 

II - nas operações de importação, por ocasião do desembaraço aduaneiro. 

§1º Na aquisição ou recebimento de mercadoria de que trata este Decreto, de outra 

unidade da Federação, sem a retenção do ICMS, caberá ao destinatário o pagamento do 

imposto por ocasião da passagem no primeiro posto de fiscal de entrada neste Estado, ficando 

facultado ao estabelecimento remetente o recolhimento por meio de Guia Nacional de 

Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). 

§2º Excepcionalmente, nas operações interestaduais, 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, através de documento de 

arrecadação, até o dia vinte do mês subsequente ao da entrada da mercadoria neste Estado. 
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Art.7º Os estabelecimentos enquadrados nas CNAE`s Fiscais especificadas no art. 

1º deverão arrolar o estoque, existentes em 30 de junho de 2006, das mercadorias em estoque, 

separando por categoria: normal, substituídas e as que serão enquadradas no presente regime 

de substituição tributária, e escriturá-lo no livro Registro de Inventário, sendo que, em relação 

a estas últimas, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

I - indicar as quantidades por referência e os valores unitário e total, tomando-se 

por base o valor médio da aquisição, ou, na falta deste, o valor da aquisição mais recente, 

acrescido do IPI e do percentual de 18% (dezoito por cento); 

II - calcular o ICMS devido pela aplicação da alíquota interna correspondente, 

sobre o valor total obtido na forma do inciso I do caput deste artigo;  

III - do valor do imposto a recolher, calculado na forma do inciso II do caput deste 

artigo, será deduzido o saldo de créditos, porventura existente na conta-gráfica do ICMS no 

mês de junho de 2006, admitidos pelo Fisco e correspondentes aos ingressos de mercadorias; 

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

cópia do inventário de que trata o inciso I do caput deste artigo, indicando o valor do imposto 

a recolher, o saldo credor utilizado e o valor do imposto líquido a recolher. 

§1º O saldo de créditos utilizados na forma do inciso III do caput deste artigo 

deverá ser escriturado no campo "estorno de créditos" do livro Registro de Apuração do 

ICMS. 

NOTA: O art. 1º do Decreto nº 28.395, de 21/09/2006, alterou o caput do § 2º do 

art. 7º, nos seguintes termos: 

§2º O imposto apurado na forma deste artigo poderá ser recolhido em até 20 

(vinte) parcelas mensais e sucessivas, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sem acréscimos 

moratórios de qualquer espécie, a requerimento do contribuinte, na forma dos artigos 80 a 88 

do Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997 - RICMS/CE -, nos seguintes prazos: 

NOTA: O art. 2º do Decreto nº 28.329, de 27/07/2006, alterou os § 3º, 4º e 5º do 

art. 7º, nos seguintes termos: 

§3° O imposto relativo aos estoques das empresas enquadradas nos regimes de 

microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), regimes especiais de tributação e 

estimativa, resultará da aplicação da alíquota interna sobre 18% (dezoito por cento) do valor 

total das mercadorias inventariadas, observada também as hipóteses de redução de base de 

cálculo prevista em regulamento. 
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§4° O saldo remanescente do crédito fiscal, após o abatimento para efeito de 

cálculo do imposto de que trata o §3º, deverá ser estornado.  

§5° Na impossibilidade da entrega do inventário de mercadorias por item no prazo 

estabelecido no art. 7° do Decreto n° 28.266/2006, os contribuintes poderão realizar o 

parcelamento do ICMS relativo à substituição tributária referente ao estoque de mercadorias 

existente em 30 de junho de 2006, mediante estimativa, com base no inventário realizado em 

31 de dezembro de 2005 e nas entradas c saídas de mercadorias do referido exercício. 

NOTA: O art. 3º do Decreto nº 28.329, de 27/07/2006, acrescentou o § 6º ao art. 

7º, nos seguintes termos: 

§6° Fica a Microempresa Social-MS dispensada do pagamento do ICMS do 

estoque existente, bem como da apresentação do inventário correspondente. 

NOTA: O art. 2º do Decreto nº 28.335, de 02/08/2006, acrescentou os §§ 7º e 8º 

ao art. 7º, nos seguintes termos: 

§7º O pagamento da primeira parcela, no termos do inciso I do § 2º deste artigo, 

poderá ser efetuado até 31 de agosto de 2006, desde que o pedido tenha sido protocolizado na 

Célula de Execução da Administração Tributária da circunscrição fiscal do contribuinte até 31 

de julho de 2006. (Obs: No Decreto nº 28.335/2006, onde se lê § 5º, o correto é § 7º) 

§8º Ocorrendo a perda do prazo do parcelamento estabelecido no § 5º deste artigo, 

o pagamento poderá ser efetuado em 9 (nove) parcelas iguais, mensais e sucessivas, desde que 

recolha a primeira até o dia 31 de agosto de 2006 e as demais até o último dia dos meses 

subsequentes. (Obs: No Decreto nº 28.335/2006, onde se lê § 6º, o correto é § 8º) 

NOTA: O art. 1º do Decreto nº 28.395, de 21/09/2006, acrescentou os §§ 9º e 10 

ao art. 7º, nos seguintes termos: 

§9º Tendo ocorrido recolhimento de parcelas do ICMS relativo ao estoque, o valor 

remanescente poderá ser dividido em tantas parcelas quanto faltem para o complemento da 

quantidade definida no § 2º; (Obs: No Decreto nº 28.395/2006, onde se lê § 3º, o correto é § 

9º) 

§10. O disposto no §3º aplica-se também ao parcelamento do estoque de que trata 

o Decreto nº 28.326, de 25 de julho de 2006. (Obs: No Decreto nº 28.395/2006, onde se lê § 

4º, o correto é § 10). 

Art.8º Aplicar-se-ão ao regime tributário de que trata este Decreto, no que couber, 

as normas gerais de substituição tributária previstas no Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 
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1997 - RICMS/CE -, exceto em relação ao ressarcimento do ICMS, relativo a perecimento, 

roubo, furto e avaria de mercadoria, devendo ser emitida nota fiscal de saída apenas para 

efeito de controle de estoque do estabelecimento. 

Art.9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir de 1º de julho de 2006. 

   

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza - CE, aos 5 de junho de 2006. 

   

Lúcio Gonçalo de Alcântara 

GOVERNADOR DO ESTADO 

 

 

José Maria Martins Mendes 

SECRETÁRIO DA FAZENDA 
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ANEXO B – Decreto nº 29.560/2008 

 

DECRETO Nº 29.560, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008 

  

* Publicado no DOE em 27/11/2008. 

  

REGULAMENTA A LEI Nº 14.237, DE 10 

DE NOVEMBRO DE 2008, QUE DISPÕE 

SOBRE O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES 

REALIZADAS POR CONTRIBUINTES 

ATACADISTAS E VAREJISTAS 

ENQUADRADOS NAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS QUE INDICA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

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

confere o art.88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, e 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um regime de tributação 

operacional e simplificado para os contribuintes que exerçam as atividades de comércio 

atacadista e varejista, tornando-os competitivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de neutralizar a concorrência desleal entre os 

contribuintes deste Estado que exerçam a mesma atividade econômica,  

 

DECRETA: 

  

Art.1º Os estabelecimentos enquadrados nas atividades econômicas indicadas no 

Anexo I (Comércio Atacadista) e Anexo II (Comércio Varejista) deste Decreto ficam 

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

recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) devido nas operações subsequentes, até o consumidor final, quando da entrada da 

mercadoria neste Estado ou no estabelecimento de contribuinte, conforme o caso. 

Art.2º O imposto a ser retido e recolhido na forma do art.1º será o equivalente à 

carga tributária líquida resultante da aplicação dos percentuais constantes do Anexo III deste 



 

 

 

52 

Decreto, sobre o valor do documento fiscal relativo às entradas de mercadorias, incluídos os 

valores do IPI, frete e carreto, seguro e outros encargos transferidos ao destinatário. 

§1º O recolhimento do ICMS efetuado na forma do caput deste artigo não 

dispensa a exigência do imposto relativo: 

I – à operação de importação de mercadoria do exterior do País; 

II – ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

(FECOP), instituído pela Lei Complementar estadual nº37, de 26 de novembro de 2002, nos 

seguintes percentuais, em DAE separado: 

a) 2,58% (dois vírgula cinquenta e oito por cento), nas operações internas; 

b) 3% (três por cento), nas operações procedentes do Norte, Nordeste, Centro-

oeste e do Estado do Espírito Santo; 

c) 3,20% (três vírgula vinte por cento), nas operações oriundas do Sul e Sudeste, 

exceto do Estado do Espírito Santo;  

III – 5% (cinco por cento) quando das entradas de mercadorias oriundas de 

empresas de outros Estados relacionadas em ato normativo expedido pelo Secretário da 

Fazenda, a titulo de neutralização dos benefícios fiscais obtidos em desacordo com a Lei 

Complementarnº24/75. 

§2º Nas entradas de mercadorias oriundas de estabelecimentos enquadrados no 

Simples Nacional, os percentuais constantes do Anexo III deste Decreto serão adicionados dos 

seguintes percentuais, conforme a origem do produto: 

I – 5% (cinco por cento), nas operações internas; 

II – 7% (sete por cento), quando procedentes do Sul e Sudeste, exceto do Estado 

do Espírito Santo; 

III – 12% (doze por cento), quando procedente do Norte, Nordeste, Centro-oeste e 

do Estado do Espírito Santo. 

§3º O Secretário da Fazenda, mediante edição de ato normativo, poderá 

estabelecer os valores mínimos de referência que serão admitidos para efeito de cálculo do 

imposto de que trata este Decreto, levando em consideração os preços praticados no mercado 

interno consumidor. 

Art.3º A base de cálculo do ICMS Substituição Tributária, nas operações 

praticadas por contribuintes relacionados nos Anexos I e II e que, por qualquer motivo, 

tiverem sido excluídos da aplicação dos percentuais da carga tributária estabelecida neste 
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Decreto, será composta pelo preço praticado pelo remetente das mercadorias, adicionado do 

frete, do carreto, do imposto de importação se for o caso, do IPI, das demais despesas 

debitadas ao estabelecimento destinatário, e da aplicação sobre este montante do percentual de 

agregação de 100% (cem por cento). 

§1º Fica o Secretário da Fazenda autorizado a ajustar o percentual de agregação 

previsto no caput deste artigo em função do produto e do segmento econômico envolvido na 

operação. 

§2º Aos contribuintes referidos no caput deste artigo aplicar-se-ão, no que couber, 

as regras gerais da substituição tributária previstas nos arts. 431 a 456 do Decreto nº 24.569, 

de 31 de julho de 1997. 

Art.4º O contribuinte que exerça atividade constante do Anexo I deste Decreto, 

mediante celebração de Regime Especial, na forma prevista nos arts. 67 a 69 da Lei nº 12.670, 

de 27 de dezembro de 1996, poderá ter a carga tributária líquida prevista no Anexo III deste 

Decreto ajustada proporcionalmente até o limite da carga tributária efetiva constante do art.1º 

da Lei nº 13.025, de 20 de junho de 2000. 

§1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se carga tributária efetiva o somatório 

do ICMS recolhido, na forma do art.2º, com o valor do crédito fiscal correspondente à 

operação de entrada da mercadoria. 

§2º Na hipótese do inciso VIII do art.6º deste Decreto, havendo retenção do ICMS 

na origem com valor superior ao devido, o ressarcimento correspondente será efetuado 

conforme o disposto nos §3º ao 6º do art.438 do Decreto 24.569/97. 

§3º A carga tributária especificada em regime especial deverá ser complementada, 

sempre que houver venda direta a consumidor final para pessoa física ou jurídica não 

contribuinte do ICMS, neste último caso, quando ultrapassar o percentual de 10% (dez por 

cento) do faturamento mensal do estabelecimento, mediante a aplicação de um dos seguintes 

percentuais, sobre o valor da operação praticada:  

I – 1,00 (um por cento), nas operações com mercadorias da cesta-básica sujeita à 

carga tributária de 7% (sete por cento); 

II – 2,50 (dois vírgula cinquenta por cento), nas operações com mercadorias da 

cesta-básica sujeita à carga tributária de 12% (doze por cento); 

III – 4,00 (quatro por cento), nas operações com mercadorias sujeitas à alíquota de 

17% (dezessete por cento); 
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IV – 8,00 (oito por cento), nas operações com mercadorias sujeitas à alíquota de 

25% (vinte e cinco por cento); 

§4º A condição estabelecida no §3º não se aplica às operações destinadas aos 

órgãos públicos da administração direta e indireta, às instituições financeiras, às instituições 

filantrópicas sem fins lucrativos, aos estabelecimentos de ensino e aos estabelecimentos 

inscritos neste Estado no regime de recolhimento “outros”. 

§5º O disposto neste artigo somente se aplica ao contribuinte com faturamento, no 

ano-calendário, superior ao valor máximo fixado para o enquadramento no Simples Nacional 

nos limites estabelecidos para este Estado. 

§6º Em se tratando de início de atividade, o regime especial será concedido por 

prazo máximo de 06 (seis) meses. Nesse lapso de tempo, o contribuinte deverá comprovar que 

atende à exigência prevista no §5º, inclusive quanto ao volume de vendas efetivas, pro-

rata/período. 

§7º O tratamento tributário de que trata este artigo, sem prejuízo de outras 

condicionantes impostas na legislação estadual, salvo motivo justificado, somente será 

concedido ao contribuinte que, cumulativamente: 

I – comprove capacidade financeira, mediante apresentação de Declaração de 

Imposto de Renda – Pessoa Jurídica e Pessoa Física dos sócios; 

II - apresente aumento real de recolhimento do ICMS em relação ao exercício 

anterior; 

III – apresente taxa de adicionamento positiva; 

IV – comprove geração de emprego; 

V – tenha o estabelecimento físico neste Estado. 

§8º Não será firmado ou renovado Regime Especial de Tributação com 

contribuinte que: 

I – esteja irregular quanto ao cumprimento de recolhimento do ICMS e obrigações 

tributárias acessórias previstas na legislação; 

II – tenha débito de qualquer natureza inscrito ou não na Dívida Ativa do Estado, 

ou que esteja inscrito no Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual (Cadine); 

III - tenha sido denunciado por prática de crime contra a ordem tributária, nos 

termos da Lei federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 

IV - esteja na condição de depositário infiel; 
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V - seja parte em processo de suspensão, cassação ou baixa de ofício, da inscrição 

no Cadastro Geral da Fazenda (CGF); 

VI – utilize o estabelecimento como centro de distribuição de mercadorias para as 

suas filiais ou empresas coligadas e interdependentes com atividades de vendas ao varejo; 

VII – durante o ano-calendário, efetue venda direta ao consumidor final superior o 

percentual de 10 (dez por cento) do seu faturamento, por mais de três meses consecutivos ou 

não, observada a regra de exclusão prevista no §4º do art.4º deste Decreto. 

§9º Os créditos tributários constituídos e pendentes de solução no Contencioso 

Administrativo Tributários não impedem a concessão do regime especial, quando o 

contribuinte apresentar a garantia exigida pelo Fisco. 

Art.5º Os estabelecimentos enquadrados no Anexo I do art.1º deste Decreto ficam 

obrigados a: 

I - entregar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF), preenchida 

com detalhamento de item por produto, nas saídas e entradas de mercadorias; 

II – emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para acobertar as saídas de mercadorias; 

III - escriturar os livros fiscais pelo Sistema de Escrituração Fiscal Digital (EFD); 

§1º Os estabelecimentos enquadrados no Anexo II do art.1º deste Decreto deverão 

entregar a DIEF por item de produtos relativos às entradas; 

§2º Excepcionalmente, as exigências previstas nos incisos II e III do caput e §1º 

deste artigo serão exigidas a partir de 1º de março de 2009. 

Art.6º O regime tributário de que trata este Decreto não se aplica às operações: 

I – com mercadoria ou bem destinados ao ativo imobilizado ou consumo do 

estabelecimento, as quais estão sujeitas apenas ao recolhimento do ICMS relativo ao 

diferencial de alíquotas; 

III - sujeitas a Regime de Substituição Tributária específico, às quais se aplica a 

legislação pertinente, observado o disposto no inciso VIII deste artigo; 

IV – com equipamentos e materiais elétricos, hidráulicos, sanitários, eletrônicos, 

eletroeletrônicos, de telefonia, eletrodomésticos e móveis, produtos de informática, ferragens 

e ferramentas; 

V – com artigos de vestuário e produtos de cama, mesa e banho; 

VI – com joias, relógios e bijuterias; 
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VII – com mercadoria já contemplada com redução da base de cálculo do ICMS 

ou com crédito presumido, ou que, por qualquer outro mecanismo, tenha a sua carga tributária 

reduzida, exceto os produtos da cesta básica; 

VIII – com produtos sujeitos à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), exceto 

vinhos, sidras e bebidas quentes, destas excluída a aguardente.  

Art.7º É vedado o destaque do ICMS no documento fiscal relativo à saída 

subsequente da mercadoria cujo imposto tenha sido recolhido na forma deste Decreto, exceto 

em operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto, exclusivamente para efeito 

de crédito fiscal. 

§1º Nas operações internas, na nota fiscal deverá constar a expressão “ICMS 

retido por substituição tributária”, seguida do número deste Decreto. 

§2º O estabelecimento destinatário escriturará o documento fiscal a que se refere o 

caput deste artigo na coluna “Outras” – de “Operações sem Crédito do Imposto” e, na saída 

subsequente, na coluna “Outras” - de “Operações sem Débito do Imposto”, do livro Registro 

de Apuração do ICMS. 

§3º Nas operações internas, quando o adquirente dos produtos tributados na forma 

deste Decreto não se enquadrar nas atividades econômicas dos Anexos I e II, poderá creditar-

se do ICMS calculado mediante a aplicação da respectiva alíquota sobre o valor da operação, 

lançando-o diretamente no campo “Outros Créditos” do livro Registro de Apuração do ICMS, 

restabelecendo-se a cadeia normal de tributação. 

Art.8º Salvo o disposto na legislação, os estabelecimentos enquadrados nos 

Anexos I e II, relativamente às operações de que trata este Decreto, não terão direito a: 

I – ressarcimento do ICMS, em relação às operações destinadas a outras unidades 

da Federação; 

II – ressarcimento nas devoluções de mercadorias, exceto no caso de produtos 

perecíveis, inservíveis, avariados e sinistrados, desde que a devolução seja realizada até 90 

(noventa) dias, contados da data da entrada dos produtos no estabelecimento; 

III – crédito do ICMS, exceto o decorrente das entradas para o ativo imobilizado, 

aquele previsto na forma do §2º do art.4º e o decorrente de mercadorias não contempladas 

neste Decreto. 

Art.9º Os estabelecimentos sujeitos ao Regime de Substituição Tributária 

regulamentado por este Decreto, deverão: 
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I – arrolar o estoque das mercadorias sujeitas à presente sistemática, existente no 

estabelecimento em 30 de novembro de 2008, informando-o na DIEF; 

II – separar as mercadorias de acordo com os seguintes enquadramentos: 

a) cesta-básica sujeita à carga tributária de 7% (sete por cento); 

b) cesta-básica sujeita à carga tributária de 12% (doze por cento); 

c) sujeitas à alíquota de 17% (dezessete por cento); 

d) sujeitas à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento); 

III – em relação às mercadorias arroladas no inciso II, indicar as quantidades e os 

valores unitário e total, tomando-se por base o valor médio da aquisição, ou, na falta deste, o 

valor da aquisição mais recente, acrescido do IPI; 

a) aplicar sobre o valor total de cada grupo o percentual da carga tributária líquida 

constante do Anexo III, estabelecido para as operações internas;  

b) encontrar o valor total do imposto das mercadorias inventariadas mediante o 

somatório do imposto correspondente a cada grupo de mercadorias. 

§1º O ICMS apurado na forma da alínea “b” do inciso III, desde que solicitado 

junto às unidades da SEFAZ, até 30 de dezembro de 2008, poderá ser recolhido em até 13 

(treze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 30 de 

janeiro de 2009 e as demais até o último dia útil dos meses subsequentes.  

§2º O disposto no caput não dispensa o pagamento do ICMS Antecipado de que 

trata o art.767 do Decreto no 24.569/97, relativo às mercadorias entradas até a data do 

levantamento dos estoques. 

§3º O crédito fiscal relativo ao estoque das mercadorias arroladas na forma do 

inciso I do caput, inclusive os créditos de que tratam o §2º deste artigo, não poderão ser 

utilizados para abater do imposto calculado na forma deste artigo, devendo ser objeto de 

estorno. 

Art.10. Fica o Secretário da Fazenda autorizado a expedir os atos complementares 

necessários ao cumprimento deste Decreto. 

Art.11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.12. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente: 

I – o Decreto nº 27.491, de 30 de junho de 2004; 

II – o Decreto nº 28.266, de 5 de junho de 2006. 
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PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza aos 27 de novembro de 2008. 

  

Cid Ferreira Gomes 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 

 

João Marcos Maia 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA 

  

ANEXO I 

   

ITEM 
CÓDIGO 

CNAE 
DESCRIÇÃO CNAE 

I 4623108 
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de 

fracionamento e acondicionamento associada 

II 4623199 
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas 

anteriormente 

III 4632001 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 

IV 4637107 
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e 

semelhantes 

V 4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

VI 4639702 
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade 

de fracionamento e acondicionamento associada 

VII 4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

VIII 4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

IX 4647802 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 

X 4649408 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar 

  

ANEXO II 

   

ITEM 
CÓDIGO 

CNAE 
DESCRIÇÃO CNAE 

I 4711301 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios – hipermercados 

II 4711302 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios – supermercados 
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ITEM 
CÓDIGO 

CNAE 
DESCRIÇÃO CNAE 

III 4712100 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 

IV 4721103 Comércio varejista de laticínios e frios 

V 4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 

VI 4729699 
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 

em produtos alimentícios não especificados anteriormente 

VII 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria 

VIII 4772500 
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 

IX 4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

  

ANEXO III 

   

CONTRIBUINTE 

DESTINATÁRIO 

MERCADORIA 

(Carga tributária 

interna) 

CARGA LÍQUIDA DA ST CONFORME 

ORIGEM DA MERCADORIA 

Do Próprio 

Estado  

Regiões Norte, 

Nordeste, Centro 

Oeste e Estado do 

Espírito Santo 

Regiões Sul e 

Sudeste, exceto 

o Estado do 

Espírito Santo 

ATACADISTA 

(Anexo I) 

7% - Cesta Básica 2,70% 4,70% 6,80% 

12% - Cesta 

Básica 
4,60% 8,10% 11,60% 

17% 6,50% 11,50% 16,50% 

25% - (vinhos, 

sidras e bebidas 

quentes, exceto 

aguardentes) 

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% 2,60% 8,40% 13,40% 

25% - (vinhos, 

sidras e bebidas 

quentes, exceto 

aguardentes) 

7,26% 25,85% 33,00% 
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ANEXO C – Lei nº 14.237/2008 

 

LEI Nº 14.237, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008 

  

* Publicada no DOE em 13/11/2008. 

   

DISPÕE SOBRE O REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS 

OPERAÇÕES REALIZADAS POR 

CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES RELATIVAS À 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 

SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 

INTERMUNICIPAL E DE 

COMUNICAÇÃO - ICMS, 

ENQUADRADOS NAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS QUE INDICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

   

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia 

Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

NOTA: O art. 3º, inciso I, da Lei nº 14.818, de 20/12/2010, alterou o art. 1º desta 

Lei, nos seguintes termos: 

 

Art.1º Os estabelecimentos enquadrados nas atividades econômicas indicadas nos 

anexos I e II desta Lei ficam responsáveis, na condição de substituto tributário, pela retenção e 

recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS, devido nas operações subsequentes, até o consumidor final, quando da entrada ou da 

saída da mercadoria ou da prestação de serviço de comunicação, conforme dispuser o 

regulamento. 

Parágrafo único. A sistemática de tributação, prevista neste artigo, pode ser 

aplicada a outras atividades econômicas, produtos ou prestação de serviços, conforme se 

dispuser em regulamento. 
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Art.2º O imposto a ser retido e recolhido na forma do art.1º será o equivalente à 

carga líquida resultante da aplicação dos percentuais constantes do anexo III desta Lei, sobre o 

valor do documento fiscal acobertador das entradas das mercadorias, incluídos os valores do 

IPI, frete e carreto, seguro e outros encargos transferidos ao destinatário. 

§1º O ICMS recolhido na forma deste artigo não dispensa a exigência do ICMS 

relativo: 

I - a operação de importação da mercadoria do exterior do País; 

II - ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - 

FECOP, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 37, de 26 de novembro de 2002. 

III - 5% (cinco por cento) quando das entradas de mercadorias oriundas de 

empresas de outros Estados relacionadas em ato normativo expedido pelo Secretário da 

Fazenda, a título de neutralização dos benefícios fiscais obtidos em desacordo com a Lei 

Complementar nº 24/75, ou ainda, quando por qualquer motivo o imposto não tenha sido 

recolhido ao Estado de origem, no todo ou em parte. 

§2º Nas entradas oriundas de estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, 

bem como nas entradas neste Estado de produtos de origem estrangeira procedentes de outras 

unidades da Federação, sujeitos à alíquota de 4% (quatro por cento) nos termos da Resolução 

nº 13, de 25 de abril de 2012, do Senado Federal, os percentuais constantes do anexo III serão 

adicionados do percentual definido em regulamento. 

§3º O Poder Executivo poderá estabelecer os valores mínimos de referência que 

serão admitidos para efeito de cálculo do imposto de que trata esta Lei, levando em 

consideração os preços praticados no mercado interno. 

§4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a: 

I – incluir na base de cálculo prevista no caput deste artigo margem de valor 

agregado em função da atividade econômica desenvolvida pelo segmento; 

II – ajustar a carga líquida estabelecida para o comércio varejista até o limite 

estabelecido para o comércio atacadista, ambas constantes do anexo III desta Lei; 

III - ajustar a carga líquida estabelecida no anexo III desta Lei em função do 

produto, do serviço de comunicação, da localização geográfica do contribuinte ou da atividade 

econômica desenvolvida pelo segmento econômico. 
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§5º Nos recebimentos em transferência, a carga líquida constante do anexo III será 

aplicada sobre a base de cálculo definida no caput deste artigo, acrescida do percentual de 

30% (trinta por cento) a 120% (cento e vinte por cento), conforme disposto em regulamento. 

Art.3º A base de cálculo do ICMS Substituição Tributária, nas operações 

praticadas por contribuintes afastados da aplicação desta Lei, será composta pelo preço 

praticado pelo remetente das mercadorias, adicionado do frete, do carreto, do imposto de 

importação se for o caso, do IPI, das demais despesas debitadas ao estabelecimento 

destinatário, e da aplicação sobre este montante do percentual de agregação a ser definido pelo 

Poder Executivo. 

Parágrafo único. A base de cálculo praticada pelo estabelecimento que receber em 

transferência mercadorias sujeitas a presente sistemática será a definida no caput deste artigo 

acrescida do percentual de 30% (trinta por cento). 

Art.4º O contribuinte que exercer a atividade constante do anexo I desta Lei, bem 

como a incluída nos termos do parágrafo único do art. 1º, mediante Regime Especial de 

Tributação, na forma dos arts. 67 a 69 da Lei nº 12.670, de 27 de dezembro de 1996, poderá 

aplicar, como carga líquida, aquela prevista no anexo III desta Lei, que será ajustada 

proporcionalmente, juntamente com o imposto de que trata o inciso I do § 1º do art. 2º, até o 

limite da carga tributária efetiva constante do art.1º da Lei nº 13.025, de 20 de junho de 2000. 

§1º Para os efeitos desta Lei, considera-se carga tributária efetiva o somatório do 

ICMS recolhido, na forma do art.2º, com o valor do crédito fiscal correspondente à operação 

de entrada da mercadoria, ainda que o pagamento do imposto tenha sido diferido, bem como 

os demais créditos relativos aos serviços de transportes e de comunicação e aos insumos 

empregados na produção, quando for o caso.  

§2º Nas hipóteses das exceções previstas nos incisos III e VIII do art.6º, havendo 

retenção do ICMS na origem, em valor superior ao devido na forma deste artigo, o valor do 

ressarcimento ao qual faz jus o contribuinte será aquele definido em regulamento. 

§3º O valor das vendas diretas ao consumidor final que exceder a 10% (dez por 

cento) do faturamento mensal terá a carga tributária complementada para o nível de tributação 

estabelecida no anexo III. 

§4º O disposto neste artigo aplica-se ao contribuinte com faturamento, no ano 

calendário, superior ao valor máximo fixado para o enquadramento no Simples Nacional neste 
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Estado, podendo o Secretário da Fazenda, excepcionalmente, autorizar a celebração de 

Regime Especial de Tributação mediante justificativa do contribuinte. 

§5º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer critérios e condições para a 

celebração de regime especial a que se refere o caput, inclusive em relação à cobrança do 

ICMS, total ou parcial por ocasião das operações de entrada, de saída, ou misto, de acordo 

com a sistemática estabelecida nesta Lei. 

§6º O disposto no caput, se aplica ainda, às operações sujeitas ao regime de 

substituição tributária conforme dispuser o regulamento. 

§7º Na hipótese do inciso I do §1º do art.2º: 

I - nos termos definidos em regulamento, em relação às mercadorias abaixo 

especificadas, sem similar produzida neste Estado nos termos definidos em regulamento, 

quando importadas do exterior do País e destinadas para fins de comercialização em outra 

unidade da Federação, poderá ser aplicada a alíquota do ICMS equivalente a 12% (doze por 

cento): 

a) bebidas quentes, exceto aguardente; 

b) vinhos e sidras; 

c) pneus para: motos, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, 

ciclomotores e bicicletas; 

d) peças e acessórios para veículos; 

e) tecidos, malhas e plásticos; 

f) equipamentos médico-hospitalares; 

g) rochas ornamentais em estado bruto ou laminadas; 

h) equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 

i) máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, suas 

partes e peças; 

j) material para construção; 

k) material elétrico e eletrônico; 

l) móveis e eletrodomésticos; 

II - em relação aos insumos destinados às indústrias de móveis e de 

beneficiamento de rochas ornamentais em estado bruto ou laminadas, especificados em ato 

normativo do Chefe do Poder Executivo, poderá ser aplicada a alíquota de 12% (doze por 
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cento), e quando das saídas dos produtos deles resultante em operações internas ou 

interestaduais a carga líquida estabelecida em regulamento. 

§8º Na hipótese do inciso I do §7º deste artigo, quando das operações destinadas a 

outra unidade da Federação, não será exigida qualquer complementação do imposto, ainda que 

destinadas a consumidor final. 

§9º Salvo o disposto na legislação, caso as mercadorias especificadas no inciso I 

do §7º deste artigo venham a ser internadas no território deste Estado, o contribuinte deverá: 

I - complementar a carga tributária relativa à diferença entre a alíquota de 12% 

(doze por cento) e a alíquota interna especifica; 

II - recolher a parcela do ICMS por substituição tributária, conforme definido no 

anexo III. 

§10. Sem prejuízo do disposto no art.1º da Lei nº 13.025, de 20 de junho de 2000, 

nas operações a seguir indicadas, o imposto de que trata o inciso I do §1º do art. 2º, na forma 

que dispuser o regulamento, poderá ser calculado sobre os seguintes percentuais de carga 

líquida: 

I - produtos de informática, 4% (quatro por cento);  

II - equipamentos odonto-médico-hospitalares, 6,50% (seis vírgula cinquenta por 

cento). 

§11. O imposto de que trata o §10, na forma que dispuser o regulamento, poderá 

ser diferido para o momento em que ocorrer a saída da mercadoria do estabelecimento 

importador. 

§12. A adoção do Regime Especial de Tributação, concedido na forma deste 

artigo, poderá ser estendida às demais atividades econômicas do contribuinte, desde que 

estejam, também, estas contempladas no anexo I desta Lei. 

§13. A sistemática, de que trata o § 12 deste artigo, poderá ser adotada mediante 

requerimento do contribuinte e somente será aplicada a partir da data da sua inclusão no 

Regime Especial de Tributação. 

Art.5º Os estabelecimentos de que trata esta Lei ficam obrigados, conforme 

dispuser o regulamento, a: 

I - entregar a Declaração de Informações Econômico Fiscais - DIEF, preenchida 

com detalhamento de item por produto; 

II - gerar nota fiscal eletrônica para acobertar as saídas de mercadorias; 
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III - escriturar os livros fiscais pelo sistema de Escrituração Fiscal Digital - EFD. 

Art.6º Salvo disposição em contrário, na forma que dispuser o regulamento, o 

regime tributário de que trata esta Lei não se aplica às operações: 

I - com mercadoria ou bem destinados ao ativo imobilizado ou consumo do 

estabelecimento, as quais estão sujeitas apenas ao recolhimento do ICMS relativo ao 

diferencial de alíquotas; 

II - com mercadoria isenta ou não tributada; 

III - sujeita ao regime de substituição tributária específica, às quais se aplica a 

legislação pertinente, exceto em relação às disposições do inciso VIII do caput deste artigo, e 

aos seguintes produtos: 

a) pneus e câmaras de ar para motos, motonetas, motocicletas, triciclos, 

quadriciclos, ciclomotores e bicicletas; 

b) peças e acessórios para veículos; 

IV - com equipamentos e materiais elétricos, hidráulicos, sanitário, eletrônicos, 

eletroeletrônicos, de telefonia, eletrodomésticos, móveis; produtos de informática, ferragens e 

ferramentas; 

V - com artigos de vestuário e produtos de cama, mesa e banho;  

VI - com joias, relógios e bijuterias; 

VII - com mercadoria já contemplada com redução da base de cálculo do ICMS ou 

com crédito presumido, ou que, por qualquer outro mecanismo ou incentivo, tenha a sua carga 

tributária reduzida, exceto os produtos da cesta-básica; 

VIII - com produtos sujeitos à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), exceto 

vinhos, sidras e bebidas quentes. 

Art.6º-A. Em substituição à sistemática de tributação de que trata o inciso I do 

art.6º, os contribuintes enquadrados nesta Lei que efetuarem a importação do Exterior de bens, 

arrolados em regulamento, destinados ao ativo fixo ou imobilizado de seus estabelecimentos 

poderão recolher o ICMS devido mediante à aplicação de uma carga líquida correspondente a 

7% (sete por cento) do valor da operação de importação, desde que não se apropriem de 

qualquer parcela desse imposto a título de crédito fiscal. 

Parágrafo único. Na hipótese de destinação diversa ou, ainda, quando da 

desincorporação do bem destinado ao ativo imobilizado de que trata o caput deste artigo, 

ocorrida antes de completar 5 (cinco) anos, contados da data do desembaraço aduaneiro, o 
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contribuinte deverá complementar a carga tributária do imposto, nos termos definidos em 

regulamento. 

Art.7º É vedado o destaque do ICMS no documento fiscal relativo à saída 

subsequente da mercadoria cujo imposto tenha sido recolhido na forma desta Lei, exceto em 

operações interestaduais, exclusivamente para efeito de crédito do destinatário. 

Parágrafo único. Nas operações internas, quando o adquirente dos produtos 

tributados na forma desta Lei não se enquadrar nas atividades dos anexos I e II, poderá fazer o 

creditamento do ICMS correspondente ao valor do imposto da respectiva operação, 

retornando à cadeia normal de tributação. 

Art.8º Salvo o disposto em regulamento, os estabelecimentos enquadrados nos 

anexos I e II, relativo às operações de que trata esta Lei, não terão direito, a: 

I - ressarcimento do ICMS relativamente às operações destinadas a outras 

unidades da Federação; 

II - ressarcimento nas devoluções de mercadorias, exceto nos casos de 

mercadorias perecíveis; 

III - crédito do ICMS, exceto o decorrente das entradas para o Ativo Imobilizado, 

o autorizado na forma do § 2º do art. 4º e o decorrente de mercadorias não contempladas nesta 

Lei. 

Art.9º Os estabelecimentos sujeitos ao regime de substituição tributária 

estabelecido nesta Lei, deverão efetuar o levantamento do estoque das mercadorias sujeitas à 

presente sistemática, existente na data prevista em regulamento, aplicar o percentual de carga 

líquida constantes do anexo III, estabelecido para as operações internas, podendo recolher o 

ICMS resultante em até 13 (treze) parcelas mensais e sucessivas. 

§1º O disposto no caput não dispensa o pagamento do ICMS antecipado relativo 

às mercadorias entradas até a data do levantamento dos estoques. 

§2º Os créditos existentes relativamente ao estoque, não serão aproveitados para 

abatimento do imposto de que trata o caput, devendo ser estornados nessa mesma data. 

§3º Excepcionalmente, considerando a atividade econômica, o Chefe do Poder 

Executivo poderá autorizar o uso de crédito existente na conta gráfica do contribuinte para 

pagamento do ICMS sobre os estoques, sobre o incremento decorrente da nova sistemática de 

tributação, ou, na impossibilidade de aproveitamento, restituí-lo, conforme disposto em 

regulamento. 
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Art.10. Ficam convalidados os procedimentos praticados pelos contribuintes 

enquadrados na Lei nº 13.025, de 14 de junho de 2000, no período de 28 de setembro de 2007 

a 31 de dezembro de 2007, em relação ao disposto no art. 3º da Lei nº 13.975, de 14 de 

setembro de 2007, desde que não tenha resultado em falta de recolhimento do imposto, na 

forma do regime de recolhimento a que estava sujeito. 

Parágrafo único. O disposto no caput não confere ao sujeito passivo qualquer 

direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas. 

Art.10-A. Ficam convalidados os procedimentos praticados pelos contribuintes do 

ramo do comércio atacadista especificados no anexo I desta Lei, relativamente às operações 

com os produtos relacionados nos itens IV a XIV do anexo único do Decreto nº 27.490, de 30 

de junho de 2004, no período de 1º de dezembro de 2008 a 30 de setembro de 2009, desde que 

não tenha resultado em recolhimento do ICMS em valor inferior ao estabelecido no respectivo 

regime especial de tributação a que estava sujeito o contribuinte. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não confere ao sujeito passivo qualquer 

direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas. 

Art.11. Nas entradas de mercadorias ou bens de outras unidades da Federação 

destinadas a pessoa física ou jurídica não inscrita no Cadastro Geral da Fazenda deste Estado, 

em quantidade, valor ou habitualidade que caracterize ato comercial, será exigido o 

recolhimento do ICMS correspondente a uma carga tributária líquida, entre 3% (três por 

cento) e 10% (dez por cento) por cento, aplicada sobre o valor da operação constante do 

respectivo documento fiscal, conforme disposto em regulamento. 

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo expedirá os atos regulamentares necessários 

ao disciplinamento desta Lei. 

Art. 12-A. Fica o Poder Executivo autorizado:  

I – alterar a lista dos anexos I e II desta Lei; 

II – adotar a sistemática, de que trata esta Lei, aos produtos previstos no seu art. 

6º; 

III – eleger outro contribuinte como responsável pela retenção e recolhimento do 

ICMS, nos critérios e condições previstas nesta Lei. 

Art.13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos nos 

termos e nas datas previstas em regulamento. 
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer datas 

diferenciadas para a implementação desta sistemática por grupos de contribuintes. 

Art.14. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza, 10 de novembro de 2008. 

   

Cid Ferreira Gomes 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 

 

ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 14.237,  

DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

ITEM 
CÓDIGO 

CNAE 
DESCRIÇÃO CNAE 

I 4623108 
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de 

fracionamento e acondicionamento associada 

II 4623199 
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas 

anteriormente 

III 4632001 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 

IV 4637107 
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e 

semelhantes 

V 4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

VI 4639702 
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade 

de fracionamento e acondicionamento associada 

VII 4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

VIII 4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

IX 4647802 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 

X 4649408 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar 

 

ANEXO II, A QUE SE REFERE O ART.1º DA LEI Nº 14.237, 

DE 10 DE NOVERMBRO DE 2008 

   

ITEM 
CÓDIGO 

CNAE 
DESCRIÇÃO CNAE 

I 4711301 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios – hipermercados 
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ITEM 
CÓDIGO 

CNAE 
DESCRIÇÃO CNAE 

II 4711302 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios – supermercados 

III 4712100 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 

IV 4721103 Comércio varejista de laticínios e frios 

V 4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 

VI 4729699 
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 

em produtos alimentícios não especificados anteriormente 

VII 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria 

VIII 4772500 
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 

IX 4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 

ANEXO III, A QUE SE REFERE O ART. 2º DA LEI Nº 14.237, 

DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008 

   

CONTRIBUINTE 

DESTINATÁRIO 

MERCADORIA 

(Alíquota interna 

efetiva) 

CARGA LÍQUIDA DA ST CONFORME 

ORIGEM DA MERCADORIA 

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 

ATACADISTA 

(Anexo I) 

7% - Cesta Básica 2,70% 4,70% 6,80% 

12% - Cesta 

Básica 
4,60% 8,10% 11,60% 

17% 6,50% 11,50% 16,50% 

25% - (vinhos, 

sidras e bebidas 

quentes, exceto 

aguardentes) 

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% 2,60% 8,40% 13,40% 

25% - (vinhos, 

sidras e bebidas 

quentes, exceto 

aguardentes) 

7,26% 25,85% 33,00% 

 

 


