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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a verificar se a arrecadação de ICMS nos setores varejista, atacadista e 

industrial foi positivamente afetada pelo Decreto 31.270/2013, o qual regulamentou a Lei nº 

14.237/2008, tendo como objetivo a necessidade de se estabelecer um regime de tributação 

operacional e simplificado para os contribuintes que exerçam atividades relacionadas aos 

setores supracitados. Para cumprir esse fim, foram performados testes de quebras estruturais aa 

partir da abordagem endógena de Bai e Perron sobre a arrecadação de ICMS nos segmentos 

industrial, varejista e atacadista para o período dentre janeiro de 2005 a agosto de 2017. Os 

resultados sugerem que o instituto de ST carga líquida provocou uma quebra estrutural na 

dinâmica temporal das séries de ICMS setoriais. Em adição, a estimação de modelos de 

regressão lineares múltiplos reportou que a implantação da mudança na sistemática de 

recolhimento do tributo provocou uma antecipação das receitas de ICMS provenientes dos 

estoques armazenados, havendo uma posterior redução no volume de arrecadação a partir de 

2015, quando os estoques foram zerados. 

 

Palavras-chave: Substituição Tributária Carga Líquida. Teste de Bai e Perron. Política Pública.   
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ABSTRACT 

 

This paper proposes to verify if tax collection of retail, wholesale and industrial sectors was 

positively affected by Decree 31.270/2013, -, which regulated Law No. 14.237 / 2008, had as 

objectives the need to establish a system of operational and simplified taxation for taxpayers, 

in the State of Ceará. To do this, was performed structural breaks tests performed based on the 

endogenous approach of Bai and Perron on the collection of ICMS in the industrial, retail and 

wholesale segments for the period from January 2005 to August 2017. The results suggest that 

the tax replacement caused a structural break in the temporal dynamics of the series of sectoral 

ICMS. In addition, the estimation of multiple linear regression models reported that the 

implementation of the change in the tax collection system caused an anticipation of ICMS 

revenues from stored inventories, with a subsequent reduction in the collection volume from 

2015, when the stocks were zeroed. 

 

Keywords: Tax Replacement. Bai and Perron Test. Public Policy.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira tem passado por uma sequência de expansão e retração que 

afeta a todas as economias estaduais, muitas das quais dependentes de transferências 

constitucionais e dos refinanciamentos das suas dívidas. 

A evolução do produto interno bruto (PIB) brasileiro nos últimos sete anos não 

apenas ratifica esses períodos de crescimento e queda, mas também indica estarmos vivendo 

um dos momentos mais difíceis da história do País. O fato de haver uma sequência de dois anos 

de crescimento negativo só foi verificado nos anos 1930 e 1931, logo após a queda da bolsa de 

valores de Nova Iorque, que impactou diretamente a economia brasileira e gerou uma forte crise 

econômica, e uma crise política, que levou Getúlio Vargas ao poder, a chamada revolução de 

30. 

O PIB brasileiro saiu, em 2010, de um crescimento de 7,5%, passando por série de 

reduções nos anos seguintes (2011, 4%; 2012, 1,9%; 2013, 3%; 2014, 0,5%; 2015, -3,8; 2016, 

-3,6), culminando com a maior crise econômica da história do Brasil. 

Essa crise atingiu também os estados, uns declarando estado de calamidade 

financeira, como foi o caso de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, para citar os exemplos mais 

gritantes, e outros rearranjando suas finanças para evitar colapsar. Esses rearranjos vão desde 

redução das despesas, evitando a contratação de novos servidores, adiamento das correções 

salariais do funcionalismo público, redução da máquina administrativa, extinguindo secretarias 

e cargos comissionados, até o aumento da alíquota de impostos e contribuições. 

O Ceará está completamente envolvido nesse contexto, porém, diferentemente de 

muitos outros, até dos estados mais ricos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, mantém ainda não apenas a máquina pública funcionando como tem contratado 

novos servidores, dado aumento salarial e ainda faz investimentos em várias áreas. De 2003 a 

2015, por exemplo – exceção feita a 2004, 2005 e 2007 –, o Ceará tem crescido mais do que a 

média nacional. Além disso, para equilibrar a relação receita x despesa, o estado tem recorrido 

ao que parece óbvio para tantos, que é procurar investimentos e fazer a economia estadual 

crescer. São realizados cortes, porém, o foco tem sido a busca por mais investimentos, 

sobretudo estrangeiros, especialmente chinês. 

Com a crise brasileira, o estado tem procurado se proteger de um colapso de sua 

economia, seguindo um pouco da receita de austeridade de outros estados, mas adotando 
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também uma nova medida, a substituição tributária, que tem sido considerada importante na 

manutenção das condições minimamente favoráveis de funcionamento da máquina pública. 

A crise financeira que a administração pública passa na atualidade, e que afeta toda 

a federação, tem levado os governos todos a buscar diminuir suas despesas e/ou aumentar suas 

receitas. Porém, exatamente por causa da crise, aumentar impostos pode não ser a solução mais 

adequada porque pode trazer consequências nefastas para o próprio funcionamento da 

economia. Assim, para se obter um aumento da receita sem aumentar impostos, dois caminhos 

podem ser buscados, quais sejam, a redução das despesas e a melhora na eficiência na 

arrecadação, o que tem sido feito pela substituição tributária, ponto central deste trabalho. 

Esse tema vem sendo discutido em diversos setores e a aplicação desse instrumento 

já ocorre no Brasil, como no Ceará. Contudo, ainda falta mensurar a eficácia dessa medida, algo 

que pode ser feito com fórmulas já consagradas na econometria baseadas numa literatura 

amplamente reconhecida. 

Este trabalho traz esse tema a lume, com análise específica do caso do Ceará.  Pode 

inclusive auxiliar no balizamento de ajustes ou alterações nas medidas adotadas pelo estado, 

depois do decreto de substituição tributária, publicado em 2013. 

Programas de substituição tributária têm sido instituídos pela administração pública 

em decorrência de uma série de motivos, como a correção de potenciais distorções do ponto de 

vista competitivo em função da não equalização da contribuição entre empresas do mesmo setor 

(Arantes, 2013) e a determinação de um ente “responsável”, na condição de sujeito passivo por 

substituição tributária, pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação (ICMS) devido nas operações subsequentes, aumentando a capacidade de 

fiscalização por parte da administração pública. 

Ao antecipar o recolhimento do tributo, de toda a cadeia produtiva relacionada, a 

administração tributária torna-se mais célere na busca de recursos para aportar no fluxo de caixa 

do Estado.  

Logo, ao possibilitar a redução dos custos de fiscalização e das taxas de sonegação 

simultaneamente, a adoção desta técnica tributária por parte da administração pública tem por 

finalidade o alcance de um nível de eficiência mais elevado na arrecadação do Estado (Faria, 

2008). Nesse sentido, a substituição tributária é encarada como uma política que potencialmente 

eleva a capacidade de arrecadação do Estado, sem a necessidade de elevar a carga tributária, 

em contrapartida.   
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Por outro lado, a instituição de um programa de substituição tributária requer uma 

estimativa de uma margem de valor agregado, sobre a qual será incidido o cálculo do imposto.  

Esta imposição pode implicar em distorções sobre a arrecadação do ICMS e sobre a quantidade 

de equilíbrio de mercado, gerando efeitos negativos sobre a quantidade comercializada, se a 

margem de valor agregado for superior ao praticado nas atividades comerciais. 

Em 1º de agosto de 2013, através do Decreto nº 31.270/20131, publicado em 02 de 

agosto de 2013 no DOE - Diário Oficial do Estado (CEARÁ, 2013), a Secretária da Fazenda 

do Estado do Ceará (SEFAZ/CE) dispôs que as empresas fabricantes e comerciantes atacadistas 

e varejistas nas operações com material de construção, ferragens e ferramentas (CNAE-Fiscal 

principal) relacionadas nos anexos do Decreto ficassem como responsáveis, na condição de 

sujeito passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas operações 

subsequentes até o consumidor final, quando da saída do estabelecimento industrial ou quando 

da entrada da mercadoria neste Estado ou no estabelecimento de contribuinte.  

Diante do exposto, fez-se a pergunta: O instituto de substituição tributária nas 

operações com material de construção, ferragens e ferramentas afetou positivamente a receita 

tributária alcançada nos setores varejista, atacadista e industrial no Estado do Ceará, atividades 

estas relacionadas ao decreto? 

Para responder esta questão, este estudo usou técnicas econométricas no intuito de 

avaliar se houve uma mudança no comportamento da receita tributária proveniente do ICMS 

nos segmentos industrial, varejista e atacadista após a implantação da técnica de substituição 

tributária.  

Testes de quebras estruturais com datação endógena (BAI; PERRON, 2003) foram 

realizados sobre a arrecadação de ICMS nos segmentos industrial, varejista e atacadista, a fim 

de observar se a mudança no regime de tributação exerceu influência sobre a receita tributária, 

existindo diferença no comportamento das séries antes e depois da implantação da política 

tributária. O período de análise foi de janeiro de 2005 até agosto de 2017, com as séries 

possuindo periodicidade mensal. 

A abordagem de Bai e Perron (2003) possui uma série de vantagens com relação 

aos procedimentos de datação exógena (CHOW, 1960) e aos testes endógenos que o antecedem 

historicamente (ANDREWS, 1993; ANDREWS; PLOBERGER, 1994), caracterizando-se 

como um algoritmo eficiente para a datação de múltiplas quebras estruturais (PERRON, 2005). 

                                                 
1Decreto nº 31.270 de 01/08/2013.  Disponível em: <http://www.sefaz.ce.gov.br> 

http://www.sefaz.ce.gov.br/
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A pesquisa se limitou à análise da influência da técnica de substituição tributária 

sobre a arrecadação tributária nos segmentos varejista, atacadista e industrial. Apesar de se 

reconhecer que a medida pode alterar o equilíbrio de mercado, esta análise não entrou no escopo 

do trabalho. Este trabalho partiu da hipótese de que o processo de substituição tributária nos 

estabelecimentos atacadistas, varejistas e industriais constantes dos Anexos I e II do Decreto nº 

31.270/2013, ao estabelecer o recolhimento antecipado do imposto ainda no segmento 

competente a toda cadeia produtiva, promoveu uma alteração positiva na arrecadação tributária 

do ICMS dos setores supracitados.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar de forma setorial o efeito do 

Decreto nº 31.270/2013 sobre a arrecadação de ICMS no estado do Ceará. Especificamente, 

buscou-se aqui relacionar o estabelecimento de substituição tributária realizada através do 

Decreto nº 31.270/2013 ao sistema tributário do estado; quantificar a importância relativa da 

arrecadação tributária nos setores atacadista, varejista e industrial sobre o montante total 

arrecadado via ICMS; e investigar o processo gerador das séries de arrecadação do ICMS nos 

setores atacadista, varejista e industrial, analisando a presença de quebras estruturais no sistema. 

Além desta introdução, a dissertação apresenta mais quatro capítulos. A primeira 

seção dedica-se a descrever o regime de tributação do Estado, desde sua concepção histórica 

até o advento da mudança na sistemática de recolhimento realizada através do Decreto nº 

31.270/2013. Em seguida, o terceiro capítulo apresentará uma breve revisão acerca da literatura 

econômica de quebras estruturais, além da base de dados e dos principais aspectos 

metodológicos. Por fim, apresenta-se os resultados encontrados através da metodologia de Bai 

e Perron (2003) e o capítulo cinco encerra a dissertação com as considerações finais. 
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2 TRIBUTO  

 

2.1 Origem, conceito e espécie 

 

A origem do tributo está relacionada à própria evolução do homem, desde os 

primórdios, com a dominação pelo mais forte, os grandes guerreiros, os líderes das tribos, os 

quais eram agradados com ofertas, oferendas como agradecimento pela proteção e manutenção 

da vida em grupo. Isso é o que conhecemos da história, já bastante relatada nas diversas 

bibliografias vistas. Depois as contribuições passaram a ser compulsórias, obrigatórias, quando 

os vencidos de guerra eram forçados a entregar parte ou a totalidade de seus bens aos 

vencedores, garantindo a sobrevivência dos grandes impérios da Antiguidade, através de seus 

exércitos fortalecidos e da conquista de novas terras. 

No início da civilização romana, o povo estava dividido em várias tribos (em 

latim, tribus), vocábulo que produziu vários derivados conhecidos: o tribuno era o magistrado 

da tribo, enquanto o tributo era a contribuição a ser paga pelos membros da tribo.2 

O texto mais antigo encontrado que retrata a cobrança de tributos na antiguidade 

é uma placa de 2.350 A. C., em escrita cuneiforme, que descreve as reformas empreendidas 

pelo rei Urukagina, na cidade-estado de Lagash, localizada na antiga Suméria, entre os rios 

Tigre e Eufrates.3 

Segundo Amed e Negreiros (2000, p. 22 apud OLIVEIRA; GOHARA; SANTOS, 

2013, p. 18), “A palavra tributo vem do latim tributum, -i, cujo verbo tributo, -ere, significa 

dar, conceder, fazer elogios, presentear.”  Por sua vez, o termo fisco vem de fiscus, -i, que era 

o cesto de junco ou de vime em que o coletor de impostos romano ia colocando o dinheiro 

público que recolhia. Já no tempo de Cícero, famoso líder político da Roma Antiga, que viveu 

entre 106 a.C. e 43 a.C., o fisco designava, por metonímia, o conteúdo, o próprio Tesouro 

Público (AMED; NEGREIROS, 2000, p. 22 apud OLIVEIRA; GOHARA; SANTOS, 2013, 

p. 18). 

Na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro de Esdras (4, 20) lê-se a 

seguinte passagem: “E tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam 

igualmente toda a província dalém do Rio; e a eles se pagavam tributos, impostos e pedágios.” 

                                                 
2 (Dicionário Etimológico: etimologia e origem das palavras. © 2008 - 2017 7Graus.) 

(www.dicionarioetimologico.com.br). 
3 https://rfersantos.jusbrasil.com.br/artigos/222353175/tributos-origem-e-evolucao 

https://www.7graus.com/
http://www.dicionarioetimologico.com.br/
https://rfersantos.jusbrasil.com.br/artigos/222353175/tributos-origem-e-evolucao
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No novo testamento, são comuns, nos evangelhos, as referências aos publicanos (Lucas 5, 27; 

Mateus 9, 11; Marcos 2, 15). 

Com a queda do império romano, marcando o início da idade média, seu território 

foi dividido em pedaços de terra, os feudos, onde os camponeses eram obrigados a pagar 

tributos aos senhores feudais, pagando com suas vidas, quando não tinham boa colheita. 

Tempos de exploração e extorsão findaram com a assinatura da Magna Carta, na Inglaterra, 

documento de grande importância histórica, por se tratar da primeira limitação legal ao poder 

de cobrar tributos. E já no fim da Idade Média, vimos as cidades florescerem. Com a migração 

dos camponeses, exauridos por anos de exploração, surgiram novos hábitos de consumo. A 

figura do comerciante ganha destaque e o comércio de especiarias se avoluma com os acordos 

com o oriente. Época marcada por grande progresso material, propiciando o surgimento, ao 

fim da idade média, do renascimento, nova era da história da humanidade. 

Segue-se a Idade Moderna, período em que os feudos foram transformados em 

reinados, precursores dos Estados Nacionais, que, fortalecidos pela cobrança de tributos dos 

seus súditos, já em moedas de ouro e prata, deram início às grandes viagens rumo a África e 

Ásia, chegando às Américas, rapidamente transformadas em colônias e suas riquezas 

extraídas a título de altos impostos pagos às coroas europeias. 

Em solo brasileiro, passando pela Inconfidência Mineira, causada pela cobrança 

do quinto do ouro, pela “derrama”, instituído o dia de cobrança daquilo que a coroa 

portuguesa entendia como sonegação, tem-se hoje em dia a Constituição, garantindo os 

direitos dos contribuintes, impondo limites ao poder do Estado de tributar. 

Vale destacar que o Conceito de tributo encontra-se expressamente previsto no 

Art. 3º do Código Tributário Nacional. Vejamos: 

"Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada." 

Desta forma, podemos afirmar que os tributos são prestações lícitas do Estado 

que, ao verificar a incidência do fato gerador, retira uma parcela da riqueza alheia para 

garantir o bem-estar social através da prestação de serviços públicos. 

Neste aspecto, Machado (2010), leciona que sendo a lei a manifestação legitimada 

da vontade do povo, entende-se que o ser instituído em lei significa ser o tributo consentido; 

que o povo consente que o Estado invada seu patrimônio para dele retirar os meios 

indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10591310/artigo-3-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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Os tributos representando a principal fonte de arrecadação de receitas públicas de 

um Estado, estão divididos em impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 

sociais e empréstimo compulsórios. 

Referindo-se ao imposto, vertente deste trabalho, Amaro (2006), explica que o 

fato gerador do imposto é uma situação (por exemplo, aquisição de um bem, a prestação de 

serviço, etc.) que não supõe nem se conecta com nenhuma atividade do Estado 

especificamente dirigida ao contribuinte. Ou seja, para o Estado exigir imposto de certo 

indivíduo, não é preciso que preste algo determinado. 

Assim encontramos definido no artigo 16 do CTN – Código Tributário Nacional: 

“imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. 

E apropriadamente dito por Machado (1997) “... a hipótese de incidência significa 

a descrição, na norma, do fato que, se e quando ocorre, faz nascer a obrigação tributária, 

enquanto que o fato gerador designa a própria ocorrência, no mundo fenomênico, daquilo que 

na norma está descrito.” 

Este estudo se restringe ao mais importante imposto de competência da entidade 

subnacional para instituí-lo, o ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

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

Comunicação, com previsão no inciso II do artigo 155 da Constituição Federal, tendo uma 

participação expressiva na receita tributária dos entes federados. 

No Ceará, nos últimos cinco anos, a participação média do ICMS na receita 

tributária foi da ordem de 94%. Logo podemos vê-lo como o responsável direto pela 

funcionalidade da máquina administrativa estadual. 

Analisando de forma desagregada, a partir do Quadro I e da Figura 1, verifica-se 

que houve uma ampliação na participação do setor industrial no ICMS, entre o período de 

2005 até 2016, apresentando uma taxa de crescimento média de 2.16% ao ano. Com relação 

ao setor atacadista, observa-se um leve avanço na taxa de participação entre 2013 e 2014, 

representando uma taxa de crescimento de 4.34% durante o período citado. Já o setor de 

Varejo, apresentou participação relativa estacionária durante o período de análise, oscilando 

de 13.24%, em 2005, para 13.35%, em 2016.  
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Quadro 1 – Percentual de Participação dos Setores na arrecadação do ICMS do Estado do Ceará 

– 2005/2016  

Ano Indústria Atacado Varejo 

2005 16.27% 17.05% 13.24% 

2010 21.28% 18.12% 14.93% 

2013 20.93% 20.27% 15.59% 

2014 20.44% 21.15% 15.89% 

2016 20.64% 18.36% 13.35% 
Fonte: SEFAZ/CE (2017)  

 

Figura 1 – Participação Relativa dos Setores na Arrecadação do ICMS do Estado do Ceará 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.2 Conceito do ICMS 

 

As operações mercantis com bens foram inicialmente tributadas pelo Imposto de 

Vendas Mercantis – IVM, de competência da União. Este tributo, que vigorou entre 1922 e 

1934, foi substituído pelo Imposto de Vendas e Consignações – IVC, cuja competência foi 

transferida para as unidades federadas. O IVC foi um dos principais tributos dos estados e do 

Distrito Federal, tendo sido substituído em 1966 pelo Imposto sobre Operações de Circulação 

de Mercadorias – ICM. Com a Constituição de 1988, o ICM foi transformado em ICMS - 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, regulamentado pela Lei 

Complementar 87/96 (LC 87/96). 
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De acordo com o artigo 1° da LC 87/96, “Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 

e as prestações se iniciem no exterior”. Instituído pela Lei Estadual nº 12.670/96, e 

regulamentado pelo Decreto nº 24.569/97 – RICMS – Regulamento do Imposto sobre 

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

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, temos a consolidação de toda a legislação 

sobre o ICMS vigente no estado do Ceará. 

O ICMS é um imposto com as seguintes características:  

a) plurifásico, onde todos os agentes econômicos das diversas etapas da circulação 

são responsáveis pela arrecadação;  

b)  regido pelo princípio da não-cumulatividade, onde o valor devido em cada 

operação ou prestação é compensado pelo montante cobrado nas etapas 

anteriores4;  

c)  indireto, cuja repercussão financeira é suportada pelo consumidor final5; 

d) seletivo, por possuir alíquotas majoradas para determinados produtos, quais 

sejam, supérfluos, os de luxo, as bebidas e outros.  

Neste aspecto, Amaro (2006), também entende que o ICMS é um imposto indireto, 

incidente sobre o consumo, cuja alíquota é ad valorem, ou seja, incide sobre o valor da operação 

ou do produto. Por estar sujeito ao princípio da não-cumulatividade, sua apuração é semelhante 

ao saldo de uma conta corrente bancária, resultante da diferença positiva entre o débito das 

transações, correspondente ao montante do imposto que foi apurado nas saídas dos produtos, e 

o crédito correspondente ao montante do ICMS cobrado nas operações anteriores. 

Quanto aos objetivos alcançados pelo tributo ICMS, Machado (2009 apud 

MATOS, 2010) estabelece três fins ou objetivos específicos:  

a) Fiscal, quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros 

para o Estado. 

                                                 
4 De um lado, as entradas de mercadorias e de serviços prestados, tributados e que ensejam crédito; de outro, as 

saídas de mercadorias e de prestações de serviços tributados, ensejando débito. Toma-se, então, o total dos débitos 

e dos créditos em determinado período, subtraindo-se um do outro. O saldo devedor é o valor do imposto a ser 

pago naquele período. Havendo saldo credor, será este transferido para o período seguinte. Desta forma, opera-se 

a compensação entre os créditos e os débitos, recolhendo-se o saldo devedor, quando for o caso, ou transferindo-

se para o período seguinte o saldo credor que porventura existir. 
5 São devidos “de direito”, por uma pessoa (dita “contribuinte de direito”), mas suportados por outra (“contribuinte 

de fato”) – o “contribuinte de direito” recolhe o tributo, mas repassa o respectivo encargo financeiro para o 

“contribuinte de fato”). 
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b) Extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência no domínio 

econômico, buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos 

financeiros. 

c) Parafiscal, quando o seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de 

atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este 

as desenvolve através de entidades especificas.   

Pela própria natureza, o ICMS pode ser considerado um imposto complexo e, ainda, 

dadas às diversidades de regras de tributação e suas várias alterações na legislação, que são 

geralmente medidas utilizadas pelos estados visando promover, entre outros, a inibição da 

sonegação e guerra fiscal (ex.: isenções de produtos, reduções de bases de cálculo e créditos 

presumidos), o ICMS acaba se tornando um tributo de difícil compreensão. Tal fato justifica a 

necessidade de concentração da arrecadação e tributação de forma diferenciada para alguns 

segmentos econômicos do mercado, sendo uma delas, a implantação do regime de substituição 

tributária, foco deste estudo. 

Ainda, o ICMS representa uma parcela considerável nos custos empresariais, e em 

virtude disso, tornaram-se cada vez mais incidentes as formas de evitar esta tributação. Para 

reverter esta situação e buscar uma arrecadação mais eficaz, surgiu o regime de substituição 

tributária, que é comum nas arrecadações estaduais. Este regime apresenta diferentes formas de 

obtenção do ICMS, com dispositivos legais específicos, como decretos, protocolos e convênios, 

de acordo com a atividade econômica empresarial e a natureza do produto (FREITAS; 

MOREIRA, 2015). 

O processo de substituição torna os contribuintes responsáveis pela arrecadação do 

tributo, por toda a cadeia de consumo, gerando facilidade de fiscalização. Assim, o 

monitoramento centraliza-se nos grandes centros de distribuição, ao invés de fiscalizar os 

múltiplos contribuintes. 

 

2.3 Regime de substituição tributária 

 

A substituição da responsabilidade do fazer ou a responsabilidade por substituição, 

não é matéria nova, nem tampouco presente somente no nosso ordenamento jurídico. Há 

registros de sua aplicação na Europa, como dever de retenção e já com a característica e alargar 

a base tributária, desde o século XVIII (FERREIRA, 2003 apud MATOS FILHO, 2012). 
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No Brasil, a previsão para atribuir a sujeição passiva de obrigação tributária, ou 

seja, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS a um sujeito passivo que não praticou o fato 

gerador determinante da obrigação tributária, cujo fato deva ocorrer posteriormente, foi dada 

pela Constituição Federal de 1988, no sétimo parágrafo do artigo 150 e, a partir desta, 

Convênios e Protocolos interestaduais são celebrados em conformidade com a determinação da 

Lei Complementar 87/96. 

O objetivo da criação do instituto, como técnica de tributação, reside na 

concentração de obrigações em um universo mais reduzido de contribuintes, permitindo que a 

arrecadação e fiscalização sejam facilitadas. Desse modo, o regime se mostra também como 

um instrumento eficiente de combate à evasão fiscal (LIMA, 2015). 

Relativamente às operações ou prestações, a substituição tributária se apresenta 

como regressiva6, quando as operações ou prestações são antecedentes, concomitante7 e 

progressiva8, referente às operações ou prestações subsequentes e relativamente aos agentes 

envolvidos, temos a figura do contribuinte substituto e do contribuinte substituído. 

Neste estudo, abordamos a substituição tributária adotada apenas pelo estado do 

Ceará, dita como substituição tributária interna, instituída pela Lei 14.237/2008 e dispensando 

a obrigatoriedade da celebração de convênio ou protocolo. 

A substituição interna neste Estado pode ser específica por produto, ou pela 

Classificação Nacional de Atividades Econômico-Fiscais– CNAE. De acordo com o art. 452 

do Decreto nº. 24.569/97, “quando o regime de substituição tributária se aplicar ao produto, 

este prevalecerá sobre qualquer outra sistemática de tributação a que esteja sujeita o 

destinatário.” 

Contudo, os controles de arrecadação do ICMS - ST padrão, ou seja, a substituição 

tributária por produto, com relação às operações internas, tornou-se fator muito deficitário, 

assevera Aguiar (2013), uma vez que o fisco não tem o mesmo controle e acompanhamento 

destas entradas internas, quando comparado ao intenso controle que tem nas entradas 

interestaduais. E, ainda, registra que, caso o contribuinte deixe de apurar e recolher o ICMS – 

                                                 
6 Ocorre quando o imposto a ser recolhido é relativo a fato gerador passado, como é o caso do diferimento, caso 

em que se transfere para o adquirente da mercadoria a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido pelo 

remetente. 
7 Aqui o contribuinte que promove a saída da mercadoria assume a responsabilidade pelo pagamento do ICMS-

Frete devido pelo contribuinte prestador do serviço de carreto, tida como concomitante a operação de saída com a 

prestação de serviço. 
8 Referindo-se às operações futuras, com a cobrança antecipada do imposto calculado sobre uma base presumida. 
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ST por produto, por ocasião da entrada da mercadoria no estabelecimento, somente a realização 

de procedimento de auditoria fiscal poderá detectar a falta de recolhimento deste imposto.  

Neste regime os procedimentos de cobrança diferenciam-se do regime normal. 

Principalmente em relação ao fato gerador da operação, que se presume que irá ocorrer ao longo 

da cadeia comercial, e na sua base de cálculo que são acrescentadas todas as despesas 

decorrentes da venda do produto além de uma margem de valor agregado, a MVA, disciplinada 

pelo órgão arrecadador do estado. 

Para calcularmos o ICMS – ST a ser retido pelo responsável tributário, para 

posterior recolhimento ao estado, temos a seguinte fórmula, originada dos comandos 

normativos que legislam este instituto. 

 

ICMS a recolher = {[(Valor Item + IPI + Valor Frete + Seguro + Outras Despesas) + MVA] 

X Alíquota} – (ICMS destacado + ICMS Frete) 

 

2.4 Regime de substituição tributária carga líquida 

 

Nos últimos anos uma nova modalidade de substituição tributária vem sendo 

amplamente adotada, a partir da necessidade de ser estabelecido um regime de tributação 

operacional e simplificado, diferindo da substituição tributária padrão. Denominada 

resumidamente de ST Carga Líquida, abrange não mais os produtos elencados pelo ente 

legislador e sim, todo um segmento econômico, alcançando diversas CNAEs – Classificação 

Nacional de Atividades Econômico-Fiscais. 

Aguiar (2013) demonstra esse entendimento quando trata a substituição tributária 

em seu estudo, como mais uma vertente das novas políticas de controle que abrangem técnicas 

de incremento da arrecadação, com vistas a um maior recolhimento de tributos. 

A respeito da criação da ST Carga Líquida pelo fisco estadual, tendo como objetivo 

a harmonização da concorrência, Silva (2011) comenta sobre essa modalidade de tributação 

cobrada no comércio eletrônico, sugere a cobrança de alíquotas de 7% e 10% quando da entrada 

de mercadorias no Estado, oriundas de outras unidades da federação e destinadas às pessoas 

físicas, às pessoas jurídicas sem inscrição no Cadastro Geral da Fazenda – CGF e aos órgãos 

públicos, visando neutralizar a concorrência desleal entre os contribuintes deste Estado, que 

exerçam a mesma atividade. 
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Nesta sistemática, é estabelecido um valor percentual a ser agregado ao valor da 

operação anterior9 e uma alíquota a ser utilizada sobre esse cálculo, para que a base de cálculo 

do ICMS-ST Carga Líquida fique aproximada da base de cálculo efetiva, ou seja, próxima ao 

valor da venda ao consumidor final.  

O novo regime, discorre Aguiar (2013), também trouxe uma inovação no que tange 

ao cálculo do ICMS ST. Ao invés de definir expressamente a base de cálculo do ICMS ST e a 

MVA – Margem de Valor Agregado, o decreto estipulou percentuais fixos a serem aplicados 

ao valor do documento fiscal de entrada ou de importação, percentual este denominado “carga 

líquida”. A estipulação de tais percentuais já abrange a base de cálculo do ICMS ST, a MVA e 

o crédito a deduzir constante no documento fiscal de entrada, tornando a nova norma ao cálculo 

bastante simples. 

Para efeito do recolhimento do ICMS – ST Carga Líquida, de que trata a respectiva 

sistemática de tributação, deve-se aplicar a carga tributária líquida estabelecida no comando 

legislativo: 

 

ICMS a recolher = [(Valor doc. fiscal + IPI + Valor Frete + Seguro + Outras Despesas) + 

MVA] x Alíquota Carga Líquida 

 

Vale destacar que o Estado do Ceará já conta com uma vasta gama de CNAEs que 

se encontram sob o regime de substituição tributária com carga líquida, com base na Lei 

14.237/2008: 

1. Decreto nº 29.560/08 – Regulamenta a Lei nº 14.237/08, que dispõe sobre o 

Regime de Substituição Tributária nas operações com Atacadistas e Varejistas 

do segmento de alimentos. 

2. Decreto n° 29.816/2009 – Disciplina a Sistemática da Substituição Tributária 

dos atacadistas de medicamentos e varejistas de produtos farmacêuticos. 

3. Decreto n° 30.256/2010 – Institui o Regime da Substituição Tributária nas 

operações de extração, beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais. 

4. Decreto n° 30.514/2011 – Altera a Sistemática da Substituição Tributária dos 

sorvetes e picolés, de que tratam os artigos 553 e ss. do RICMS. 

5. Decreto n° 30.519/2011 – Dispõe sobre o Regime de Substituição Tributária com 

                                                 
9 Para valor da operação anterior, leia-se, valor da operação de aquisição e seus acréscimos – IPI, fretes, seguros e 

outras despesas. 
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carga líquida do ICMS nas operações com peças, componentes e acessórios para 

veículos. 

6. Decreto nº 31.066/2012 – Dispõe sobre o Regime de Substituição Tributária com 

carga líquida do ICMS nas operações com produtos de Informática. 

7. Decreto nº 31.270/2013 – Dispõe sobre o Regime de Substituição Tributária com 

carga líquida do ICMS nas operações com material de construção, ferragens e 

ferramentas. 

Abordaremos no próximo capítulo, o decreto de substituição tributária com carga 

líquida para o segmento econômico de materiais de construção. 

 

2.5 Decreto nº 31.270/2013 – material de construção 

 

Conhecido como o decreto do material de construção, o Decreto nº 31.270, de 1º de 

agosto de 2013 e publicado no DOE – Diário Oficial do Estado em 02 de agosto de 2013, dispõe 

sobre o regime de substituição tributária com carga líquida do ICMS nas operações com 

material de construção, ferragens e ferramentas no Estado do Ceará, na forma disposta na Lei 

nº 14.237, de 10 de novembro de 2008 (CEARÁ, 2013; CEARÁ, 2008). Passou a vigorar na 

data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, e sofreu alterações 

dadas pelos Decretos nºs 31.297/2013, 31.346/2013, 31.382/2014, 31.513/2014, 31.638/2014, 

32.076/2016, 32.239/2017, 32.260/2017 e 32.411/2017.  

Os estabelecimentos enquadrados nas atividades econômicas de indústria, comércio 

atacadista e comércio varejista, constantes nos Anexos I e II do Decreto nº 31.270/2013, ficaram 

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

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

saída do estabelecimento industrial ou quando da entrada na mercadoria neste Estado ou no 

estabelecimento de contribuinte, ou ainda, na forma mista10, por ocasião da entrada da 

mercadoria neste Estado ou no estabelecimento e da saída, conforme estabelecido em ato 

específico do Secretário da Fazenda.  

Dessa forma, a mudança estabelecida se fez na forma pela qual o ICMS era apurado 

e arrecadado. O tributo que era recolhido mensalmente, no regime normal de recolhimento, 

debitando-se pelas saídas e creditando-se pelas entradas, passou a ser apurado com base no 

                                                 
10 Para as empresas que vendam majoritariamente para outras unidades da Federação, conforme lista constante de 

ato específico do Secretário da Fazenda do Estado do Ceará. 
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disposto do Decreto nº 31.270/2013. Como objetiva Moreira e Freitas (2015), a partir de janeiro 

de 2014, os contribuintes listados no Anexos I e II do decreto em foco, passaram a apurar e 

recolher o imposto devido pelo restante da cadeia de tributação. 

O legislador fixou diferentes percentuais de margem de valor agregado – MVA, a 

serem acrescidos à base de cálculo, sendo para o estabelecimento industrial, o percentual de 

45% e para os comerciantes atacadista e varejista, o percentual de 35%, tendo ainda um 

acréscimo de 50% sobre a MVA, para o segmento de comerciantes, quando da ocorrência de 

operações de transferência interestadual. 

Importante ressaltar, que a carga tributária líquida de que trata a norma em questão 

varia de acordo com o estado de origem e a alíquota aplicada nas operações internas neste 

estado, conforme posto no Anexo III do decreto. 

Ressalte-se, que o referido decreto não dispensa o recolhimento do ICMS-Normal, 

devido por ocasião da importação de mercadoria do exterior do País. Acrescenta ainda à carga 

líquida, percentuais conforme dispõe, para o adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual 

de Combate à Pobreza – FECOP, para neutralização de benefícios fiscais devido algum 

tratamento benéfico para contribuintes em seu Estado de origem11, ou quando por qualquer 

motivo, o imposto não tenha sido recolhido no Estado de origem, também para entradas de 

mercadorias oriundas de estabelecimentos enquadrados no sistemática de tributação do Simples 

Nacional, assim como para aquelas entradas de produtos de origem estrangeira procedentes de 

outras unidades da Federação, alcançados pela Resolução nº 13/2012 do Senado Federal. 

Por fim, também é relevante falar que os estabelecimentos atacadistas e varejistas, 

constantes dos Anexos I e II do decreto, arrolaram seus estoques de mercadorias sujeitas à nova 

sistemática de tributação, existentes no último dia útil do mês de dezembro de 2013, recolhendo 

o ICMS - ST carga líquida sobre a base de cálculo12 do estoque inventariado de forma única, 

até 31 de janeiro de 2014 ou em até dez parcelas com início, também em janeiro de 2014. Assim, 

como, por força da nova norma, os créditos existentes foram objeto de estorno. Estas medidas 

possibilitaram que todos os segmentos elencados neste decreto, adentrassem no mercado de 

forma a garantir as mesmas condições de concorrência. 

 

 

                                                 
11 Norma da glosa de créditos – Norma de Execução nº 02/2016. 
12 ICMS a recolher = Base de cálculo (valor médio de aquisição ou aquisição mais recente por item + IPI + MVA-

35%) x carga líquida em operações internas.  
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Quadro 2 – Percentual de participação dos segmentos econômicos relacionados ao Decreto nº 

31.270/2013 na arrecadação dos setores afins 

Ano Indústria Atacado Varejo 

2005 1.82% 5.18% 10.48% 

2010 1.39% 5.58% 11.21% 

2013 1.39% 6.68% 10.55% 

2014 1.58% 9.09% 13.13% 

2016 1.38% 7.54% 9.04% 
Fonte: SEFAZ/CE (2017) 

 

No intuito de justificar a importância da presente dissertação, o Quadro 2 e a Figura 

2 apresentam a participação relativa das atividades econômicas vinculadas ao Decreto nº 

31.270/2013 sobre a arrecadação total dos setores analisados. O painel de participação relativa 

denota um avanço na participação no setor atacadista e varejista entre 2013 e 2014, com o 

primeiro passando de 6.68% para 9.08% e o segundo de 10.55% para 13.13%.  Para o setor 

industrial, não se observou a mesma dinâmica. 

 

Figura 2 – Participação relativa dos segmentos econômicos relacionados ao decreto nº 

31.270/2013 na arrecadação dos setores afins  

  

 

 

Fonte: SEFAZ/CE (2017) 

 

A Figura 2 apresenta a dinâmica mensal da participação relativa entre dezembro de 

2005 até dezembro de 2016. Analisando a dinâmica temporal no setor atacadista e varejista fica 
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claro o avanço na participação a partir de outubro de 2013, indicando que a promulgação do 

Decreto nº 31.270/2013 implicou no ajuste imediato em parte das empresas quanto ao 

pagamento dos estoques armazenados. Com o fim do efeito do pagamento dos estoques em 

dezembro de 2014, observa-se uma queda na participação relativa nos setores atacadistas e 

varejistas. Porém, ressalta-se que a participação no setor atacadista ao fim da amostra é ainda 

superior ao observado em dezembro de 2013, mês anterior ao instituto da ST carga líquida. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção destina-se a apresentar: i) uma breve discussão sobre a literatura 

econômica relacionada a quebras estruturais no Brasil; ii) base de dados; iii) e os principais 

aspectos metodológicos da estratégia empírica associada.  

Inicialmente, pretende-se realizar um sucinto apanhado da literatura subjacente a 

quebras estruturais em nível nacional, com destaque para o Estado do Ceará. No segundo 

subcapítulo será apresentado a fonte dos dados, assim como uma breve análise descritiva das 

informações levantadas. Pretende-se a partir daí destacar a importância do Decreto nº 

31.270/2013 sobre a arrecadação tributária dos setores relacionados (Atacadista, Varejista e 

Indústria). 

Em seguida, discute-se os principais aspectos do teste de quebra estrutural de Bai e 

Perron, abordando as etapas que a dissertação irá cumprir ao longo do exercício empírico. 

 

3.1 Base teórica  

 

Arantes (2013) analisou a contribuição da implementação da substituição tributária 

sobre a arrecadação de ICMS no segmento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em Minas Gerais 

para o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010. A partir da realização do teste de Chow, 

notaram-se evidências que a técnica contribui para alterar o comportamento da arrecadação do 

imposto ao longo da série temporal.  

Para análise dos efeitos da substituição tributária ao longo da cadeia produtiva, o 

autor elaborou dois modelos de regressão, um para o comércio atacadista e outro para o 

comércio varejista de GLP, tendo a arrecadação de ICMS em cada segmento como variável 

dependente do preço, produção, e dummy como independente.  

Os resultados apontam indícios de que a substituição tributária contribui para o 

aumento da arrecadação do imposto ao longo da cadeia produtiva do GLP, bem como a 

possibilidade de redução da sonegação fiscal, ao recolher antecipadamente o imposto 

competente a toda cadeia produtiva. Adicionalmente, o autor aponta que a técnica contribui 

para a simplicidade do sistema tributário, na medida em que reduz o número de agentes 

responsáveis pelo recolhimento do imposto. 

Nesse mesmo sentido, Gonzales e Corrar (2011) investigam a influência da 

substituição tributária sobre a arrecadação de ICMS no Estado de São Paulo, para o segmento 
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de indústria de eletrodomésticos e máquinas de escritório no período entre maio de 2007 e 

março de 2010. Os autores utilizaram a técnica de regressão linear múltipla, nos quais as 

variáveis utilizadas foram: a arrecadação de ICMS do segmento escolhido, como variável 

dependente; a informação sobre o segmento econômico escolhido estar ou não incluído na 

substituição tributária de ICMS, em forma de variável binária; indicador IBGE relativo à 

evolução de produção física de máquinas, equipamentos e materiais elétricos; e o Sensor FIESP, 

variável relativa a expectativa do setor industrial de vendas. 

Os resultados evidenciam que a adoção da sistemática da substituição tributária 

contribuiu positivamente para o aumento da arrecadação do ICMS no Estado de São Paulo. Os 

autores apontam ainda que esse aumento de arrecadação possui um significado valioso para os 

dois lados existentes na relação tributária: Estado e contribuintes. Por um lado, o Estado passa 

a arrecadar mais e melhor, e por outro lado, os contribuintes são colocados em condição de 

igualdade, uma vez que o recolhimento por substituição tributária os atinge de maneira 

semelhante, evitando eventualmente uma concorrência desleal. 

Em um contexto estadual, Silva (2011) avaliou o impacto do Decreto nº 

28.326/2006 sobre a arrecadação tributária no segmento de comércio atacadista e varejista do 

setor de calçados no Ceará, durante o período de janeiro de 2000 até dezembro de 2010.  

Utilizando a abordagem de Bai e Perron (2003), o autor inferiu que o programa de 

ST não exerceu impacto sobre a arrecadação do ICMS no setor calçadista, na medida em que 

não foi observado mudança de regime durante o período de adoção da ST (vigorando a partir 

de 1º de agosto de 2006). 

Com o objetivo de avaliar o comportamento da carga tributária do ICMS do 

segmento de mercearias, optantes pelo simples, no estado do Ceará, Cunha (2013) avalia a 

sistemática da substituição tributária para o setor após o Decreto nº 29.560/2008. O autor 

empregou um modelo de diferenças em diferenças para comparar as empresas sobre o regime 

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

considerando informações de 2007 a 2010. 

Por dispor de um painel de dados, foram estimados modelos considerando um 

agrupamento deles, pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com erro padrão 

robusto, para aferir o impacto da substituição sobre a carga tributária e arrecadação de ICMS 

das empresas cearenses optantes pelo Simples Nacional no segmento de mercearias. De acordo 

com os resultados do modelo Pooled, estes mostraram efeitos distintos para as ME e EPP. 
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Enquanto as primeiras tiveram um aumento relativo na carga tributária em relação às Normais, 

as últimas foram mais beneficiadas. 

 

3.2 Base de dados 

 

A base de dados explorada ao longo da dissertação foi construída através do 

conjunto de informações disponibilizadas pela Secretária da Fazenda do Estado do Ceará 

(SEFAZ/CE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir das 

informações disponibilizadas pela SEFAZ/CE, foram coletadas informações mensais da 

arrecadação do ICMS nos segmentos industrial, atacadista e varejista durante o período de 

2005.1 até 2017.8.  

Do IBGE, foram coletadas informações mensais do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) para o mesmo período. Os dados utilizados nesse estudo 

compreenderam o período de janeiro de 2005 até agosto de 2017, com frequência mensal, 

totalizando 152 observações amostrais. 

 A partir dos dados coletados, foram realizados testes de quebra estrutural com base 

em Bai e Perron (2003), cujo detalhamento consta no final desta dissertação.  

 

3.3 Datação de quebras estruturais 

 

Há na literatura econômica uma ampla discussão sobre identificação de quebras 

estruturais. Em termos históricos, os artigos seminais de Quandt (1958, 1960) foram 

precursores no processo de estimação da data de mudanças estruturais. O autor construiu a 

estatística de razão de verossimilhança (teste sup-Wald) para comparar o modelo irrestrito com 

o modelo restrito (regressão particionada pela possível data da quebra), no intuito de permitir 

que a data da quebra fosse desconhecida.  

No intuito de solucionar uma série de inconsistências geradas pela escolha da data 

da quebra, Andrews (1993) e Andrews e Ploberger (1994) apresentam um conjunto de testes de 

mudança estrutural em data desconhecida, que podem ser aplicados à uma ampla classe de 

modelos paramétricos. No entanto, Perron (2005) destaca a fragilidade das estatísticas destes 

testes na presença de um número múltiplo de mudanças estruturais. 

Bai e Perron (1998, 2003) desenvolvem testes para múltiplas quebras em datas 

desconhecidas, métodos para selecionar o número de quebras e construir intervalos de 



33 

 

confiança para as datas das mudanças e um algoritmo eficiente para a estimação das datas das 

quebras, dentre outros. Os autores propuseram um teste para obtenção e datação endógena de 

múltiplas mudanças estruturais. Para melhor compreender este teste, considere uma regressão 

múltipla linear com 𝑟 mudanças estruturais:  

 

𝑦𝑡 =  𝑥𝑡𝛽 +  𝑧𝑡𝛿𝑡 + 𝑢𝑡 

𝑡 =  𝑇𝑗−1 + 1, … , 𝑇𝑗 ;       𝑗 = 1, … , 𝑟 + 1  
(1) 

 

Onde 𝑦𝑡 é a variável dependente do tempo t;  𝑥𝑡 𝑒 𝑧𝑡 são vetores de variáveis 

explicativas (exógenas e pré-determinadas) de ordem (𝑝 𝑥 1) e (𝑞 𝑥 1), respectivamente;  𝛽 e 

𝛿𝑡 são os vetores dos coeficientes que correspondem a 𝑥𝑡 𝑒 𝑧𝑡 e 𝑢𝑡 denota  o termo de erro. Os 

índices (𝑇1, … , 𝑇𝑟) correspondem aos pontos de quebra, tomados como desconhecidos, partindo 

da convenção de que (𝑇0 = 0 𝑒 𝑇𝑟+1 = 𝑇). 

Note que a especificação de (1) pode ser representada na forma matricial, como a 

seguir: 

 

𝑌 =  𝑋𝛽 +  �̅�𝛿 + 𝑈 (2) 

 

Onde 𝑌 = (𝑦1, … , 𝑦𝑡);   𝑋 = (𝑥1, … , 𝑥𝑡);  �̅� é a matriz de partições diagonais de Z 

em (𝑇1, … , 𝑇𝑟), ou seja �̅� = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝑍1, … , 𝑍𝑟+1) onde 𝑍𝑖 = (𝑍𝑇𝑖−1
+ 1, … , 𝑍𝑇𝑖

); 𝑈 =

(𝑢1, … , 𝑢𝑡) e 𝛿 = (𝛿1, 𝛿2, … , 𝛿𝑟+1). Dado que a estimação considerada é baseada no MQO 

(Mínimos Quadrados Ordinários), o método de estimação proposto baseia-se em três passos 

fundamentais: 

i) Para cada 𝑟-ésima partição (𝑇1, … , 𝑇𝑟), as estimativas dos vetores 𝛽 𝑒 𝛿𝑗 são 

alcançadas através da minimização da soma dos quadrados dos resíduos: 

 

(𝑌 − 𝑋𝛽 − �̅�𝛿)′(𝑌 − 𝑋𝛽 − �̅�𝛿) = ∑ ∑ [𝑦𝑡− 𝑧𝑡𝛽− 𝑧𝑡𝛿𝑖]2
𝑡=𝑇𝑖−1+1

𝑟+1
𝑖=1   (3) 

 

Sendo 𝛽 ̂({𝑇𝑗}) as estimativas fundamentadas pela 𝑟-ésima partição (𝑇1, … , 𝑇𝑟) 

denominada por {𝑇𝑗}.  

ii) Ao substituir 𝛽 ̂({𝑇𝑗})  na função objetivo (3), calcula-se a soma dos quadrados 

dos resíduos resultante como 𝑆𝑡(𝑇1, … , 𝑇𝑚) dos pontos de quebra (�̂�1, … , �̂�𝑚), sendo 

representadas pela seguinte especificação: 

 

(𝑇1, … , 𝑇𝑟) = arg 𝑚𝑖𝑛{𝑇𝑗} 𝑆𝑡(𝑇1, … , 𝑇𝑟) (4) 



34 

 

em que a minimização é adotada em todas as partições (𝑇1, … , 𝑇𝑟), tais que 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1 ≥ 𝑞. Neste 

contexto, as estimações dos pontos de quebra implicam em mínimos globais da função objetivo. 

iii) No último passo tem-se que a estimação dos parâmetros da regressão são 

estimativas unificadas com a repartição 𝑟{𝑇𝑗} sendo produzida por 𝛽 ̂({𝑇𝑗})𝑒 𝛿 ̂({𝑇𝑗}). 

Dessa forma, segundo Zeileis et al. (2003), o procedimento de Bai e Perron (2003) 

busca identificar e estimar datas de quebras  �̂�1, … , �̂�𝑟, que minimizam a Soma dos Quadrados 

dos Resíduos da equação (3).  

Com objetivo de obter as estimativas dos pontos de quebra, Bai e Perron (2003) 

ponderaram um algoritmo fundamentado no princípio da programação dinâmica, o qual torna 

possível estimar pontos como minimizadores globais da soma dos quadrados dos resíduos. Vale 

salientar que este algoritmo usa, no máximo, operações de MQO de ordem 𝑂𝑇2, seja qual for 

o número de mudanças estruturais. 

Bai e Perron (2003) propuseram um modelo de mudança estrutural puro, que é dado 

por: 

         

𝑌 = �̅�𝛿 + 𝑈 (5) 

 

O cálculo das estimativas 𝛿 ̂, 𝑢 ̂e 𝑆𝑡(𝑇1, … , 𝑇𝑟) pode ser realizado aplicando-se o 

MQO para cada sub-amostra, onde o cálculo da soma do quadrado dos resíduos pode ser 

mensurado por meio do uso de fórmulas de atualização padrão para cálculo de resíduos 

recursivos. 

Note que se pode calcular a partir de 𝑇 − ℎ𝑚 + 1 conjunto de resíduos, em que ℎ 

corresponde a alguma distância mínima entre cada quebra, todas as informações de interesse13. 

Isto é possível, uma vez que 𝜐 =  (𝑖, 𝑗) representa o resíduo recursivo no instante j, obtido 

através do uso de uma amostra que se inicia no período 𝑖, e 𝑆𝑄𝑅(𝑖, 𝑗) equivale a soma do 

quadrado dos resíduos originados por meio da aplicação dos mínimos quadrados de um 

intervalo que tem início na data 𝑖 e termina na data 𝑗. 

Assim, a relação recursiva é dada como 𝑆𝑆𝑅(𝑖, 𝑗) = 𝑆𝑆𝑅(𝑖, 𝑗 − 1) + 𝜐(𝑖, 𝑗)2. Note 

que como o conjunto de todas as informações está contido nos valores de 𝑆𝑆𝑅(𝑖, 𝑗), para as 

combinações (𝑖, 𝑗), é necessário um número de matriz inversa de ordem O(T). 

Em suma, o algoritmo de programação dinâmica proposto por Bai e Perron (2003) 

estima de maneira mais eficiente o modelo de múltiplas quebras. As rupturas estruturais a serem 

                                                 
13 O parâmetro ℎ refere-se ao trimming do modelo, o qual garante o tamanho mínimo que o segmento pode possuir. 

Via de regra o ℎ é determinado como 0,1 ou 0,15 (SHIKIDA et al., 2016). 
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identificadas são aquelas demarcadoras de períodos cujas somas dos quadrados dos resíduos 

(𝑆𝑆𝑅) das regressões de MQO se constituam localmente mínimas, dado que se confronta às 

𝑆𝑆𝑅 de todos os demais períodos possíveis.  

Dado que soma dos quadrados dos resíduos do conjunto de partições tenham sido 

calculadas, a abordagem de programação dinâmica é utilizada para estimar qual partição 

alcança o valor mínimo global da soma dos quadrados dos resíduos.  

Portanto esta metodologia parte de um exame sequencial de partições ótima de uma 

quebra ou de dois segmentos. Neste sentido, SRR ({𝑇𝑛,𝑟}) representa a soma dos quadrados 

residuais agregados à partição ótima contendo r rupturas e usando as primeiras n observações. 

Assim, a partição ótima é capaz de resolver o seguinte problema recursivo: 

 

SRR ({𝑇𝑚,𝑟}) =  𝑚𝑖𝑛𝑚ℎ≤𝑗≤𝑇−ℎ[SRR ({𝑇𝑚−1,𝑟}) + 𝑆𝑆𝑅(𝑗 + 1, 𝑇)] (6) 

 

3.4 Teste estatístico para determinação de múltiplas quebras 

 

Bai e Perron (1998) apresentam um procedimento sequencial para determinar o 

número de quebras presentes na série temporal 𝑦𝑡. O primeiro estágio da análise consiste em 

testar a hipótese nula (𝐻0) de ausência de quebra estrutural (𝑟 = 0) no modelo estimado contra 

a hipótese alternativa (𝐻𝐴) de presença de uma quebra estrutural (𝑟 + 1 = 1).  

Caso o teste rejeite a hipótese nula (𝑟 = 1), determina-se a data da quebra por meio 

da minimização global da 𝑆𝑄𝑅 e particiona-se o espaço amostral em dois segmentos. Realiza-

se, então, o teste a partir da hipótese nula de 𝑟 = 1 quebra contra a hipótese alternativa de 𝑟 + 1 

= 2 quebras. O procedimento é repetido até que: i) o teste não seja capaz de rejeitar a hipótese 

nula; ou ii) o número máximo de quebras estruturais seja alcançado. 

A rejeição da 𝐻0 ocorrerá se o valor mínimo global da soma SQR (sobre todos os 

segmentos onde a quebra adicional é incluída) do modelo com 𝑟 + 1 quebras for 

suficientemente menor do que a soma SQR a partir do modelo com 𝑟 quebras. 

 

3.5 Regressão linear múltipla 

 

Determinada a quantidade de quebras estruturais, serão adicionadas variáveis 

binárias indicando as mudanças de regime sobre o parâmetro de intercepto e o coeficiente de 

inclinação, de forma a construir o seguinte modelo: 
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𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑇𝑡 + 𝛽3𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽4(𝐷𝑖,𝑡𝑥𝑇𝑡) + 𝛽5𝐼𝐵𝐶𝑡 + 𝑢𝑡 (7) 

 

Onde 𝑖 = 1, … , 𝑛 corresponde as quebras estruturais verificadas pelo teste de Bai e 

Perron; 𝑌𝑡 é a arrecadação do ICMS estadual correspondente ao grupo de empresas em análise; 

𝑇𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇 é a tendência temporal; a variável binária 𝐷𝑖,𝑡 corresponde à mudança no 

intercepto associada com a quebra estrutural 𝑖; e 𝐷𝑖,𝑡𝑥𝑇𝑡 é a mudança de inclinação associada 

com a quebra estrutural 𝑖.
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Análise descritiva dos dados 

 

Os Quadros III, IV e V apresentam a dinâmica de participação dos regimes de 

recolhimento de acordo com os segmentos relacionados ao Decreto nº 31.270/2013, 

desagregada de acordo com os setores em análise. Observa-se que o regime de recolhimento 

Normal é responsável pela maior fração da arrecadação em ICMS para todos os setores da 

economia. Observa-se que para 2016 o regime de recolhimento Normal foi responsável por 

83.27% e 97.67% da receita de ICMS nos setores de Indústria e Atacado, respectivamente.  

Observando a trajetória do regime de recolhimento Normal para o setor varejista, 

destaca-se uma maior participação dos demais setores no ICMS, no entanto, o regime Normal 

ainda é responsável por cerca de 51% da receita.  

Diante do cenário exposto, ressalta-se que a análise do efeito da ST carga líquida 

sobre a arrecadação do ICMS nos segmentos econômicos afetados pelo Decreto nº 31.270/2013 

será realizada sobre o regime de recolhimento Normal. Esta escolha justifica-se pelo fato de o 

mesmo apresentar predomínio absoluto na arrecadação dos setores de Indústria e Atacadista. 

Desta forma, procedeu-se pela manutenção da análise nessa única dimensão, com respeito ao 

setor de Varejo, no intuito de manter a homogeneidade da análise. 

 

Quadro 3 – Percentual de participação dos regimes de recolhimento nos segmentos 

econômicos relacionados ao Decreto nº 31.270/2013 - Indústria 

Ano EPP Microempresa Normal 

2005 14.49% 16.02% 69.49% 

2011 14.57% 17.26% 68.16% 

2016 6.21% 10.53% 83.27% 
Fonte: SEFAZ/CE (2017) 

 

Quadro 4 – Percentual de participação dos regimes de recolhimento nos segmentos 

econômicos relacionados ao Decreto nº 31.270/2013 - Atacado 

Ano EPP Microempresa Normal 

2005 1.55% 1.82% 96.62% 

2011 1.93% 2.20% 95.87% 

2016 0.93% 1.40% 97.67% 
Fonte: SEFAZ/CE (2017) 
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Quadro 5 – Percentual de participação dos regimes de recolhimento nos segmentos 

econômicos relacionados ao Decreto nº 31.270/2013 - Varejo 

Ano EPP Especial MEI Microempresa Normal 

2005 13.15% 1.01% 0.31% 16.34% 69.19% 

2011 10.68% 0.26% 0.38% 23.13% 65.56% 

2016 12.14% 0.15% 0.48% 36.18% 51.05% 
Fonte: SEFAZ/CE (2017) 

 

4.2 Quebras estruturais 

 

Conforme foi discutido na seção anterior, o procedimento de BP exige a 

especificação do modelo de regressão linear adotado, a escolha de um recorte de segmento 

mínimo da amostra ℎ e a determinação de um número de quebras 𝑟 máximo. 

Visto a presença de uma tendência ascendente no volume de arrecadação ao longo 

do período amostral e a ocorrência de períodos de instabilidade a nível internacional (crise do 

subprime em 2008) e a nível nacional (crise econômica instaurada a partir do início de 2014), 

optou-se por testar a proposição de mudanças estruturais nos regimes de recolhimento setoriais 

utilizando um modelo de regressão com a presença de intercepto, tendência e de uma 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑒 

(Índice de Atividade Econômica do Banco Central para o Estado do Ceará – IBC/CE), para a 

atividade econômica local, de modo a controlar o efeito dos períodos de crise enfrentados pelo 

Estado. Dessa forma a regressão estimada possui a seguinte especificação: 

 

𝑌𝑗,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑇𝑡 + 𝛽3𝐼𝐵𝐶𝑡 + 𝑢𝑡 (8) 

 

Onde 𝑌𝑗,𝑡14 é a arrecadação do ICMS estadual correspondente ao setor em análise; 

𝑇𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇 é a tendência temporal e 𝐼𝐵𝐶𝑡 denota o índice de atividade econômica para o 

Estado do Ceará. 

Com relação a determinação do intervalo de segmento mínimo, adotou-se o recorte 

ℎ = 0.15, o qual é amplamente utilizado pela literatura (PERRON, 2005; SHIKIDA et al., 

2016). Em função do recorte adotado e do número de observações temporais disponíveis (152), 

os segmentos mínimos especificados pelo modelo devem possuir pelo menos 25 períodos 

mensais, o que denota a presença de no máximo seis segmentos ao logo do espaço amostral.  

Assim, o número de quebras estruturais em cada modelo deve estar contido no 

intervalo 𝑟 = 0,1,2 … , 5, sendo a quantidade ótima de quebras apoiada pela minimização do 

                                                 
14 j = Atacadista, Varejista, Indústria. 
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critério de seleção BIC – Critério de Informação Bayesiano –, o qual apresenta boas 

propriedades na presença de quebras estruturais (BAI; PERRON, 2003). 

 

Figura 3 – Otimização do Número de Quebras – BIC 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Figura 3 demonstra que o critério de informação BIC confirma a presença de 

mudanças estruturais em todos os setores analisados para as empresas com regime de 

recolhimento Normal. Foram selecionadas 𝑟 = 3 quebras para a série de arrecadação do setor 

Atacadista e de Indústria, implicando em 𝑚 = 𝑟 + 1 = 4 segmentos ótimos para os setores 

mencionados. Já para o setor varejista, o critério BIC indicou a presença de 𝑟 = 2 quebras 

estruturais, indicando a presença de 𝑚 = 3 regimes na arrecadação neste setor ao longo do 

período de 2005:1 a 2017:8. 

As Tabelas 1, 2 e 3 detalham as datações das quebras, realizadas através do 

procedimento sequencial disposto por Bai e Perron (1998). Com relação ao Setor Atacadista, o 

teste sequencial identificou a primeira quebra estrutural no segundo semestre de 2007 (mês de 

julho). Esta mudança estrutural relaciona-se com o estabelecimento do instituto de uma nova 

sistemática de tributação, nomeadamente o Simples Nacional.  

A hipótese subjacente é a de que um conjunto de empresas pertencentes ao regime 

Normal ingressaram nessa nova sistemática, recolhendo um nível de tributação bastante 

inferior. Portanto, espera-se que essa quebra esteja relacionada a uma queda no nível médio de 

arrecadação.  
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Tabela 1 – Teste Sequencial de Quebras Estruturais – Setor Atacadista 

H0 Estatística F Valor Crítico Data das Quebras 

r=0 146.6495 13.98 2007:07 

r=1 75.15124 15.72 2010:10 

r=2 31.63979 16.83 2014:02 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 4 – Arrecadação ICMS em Atacado e segmentos ótimos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para o Setor Varejista foi identificado uma quebra estrutural no mês de fevereiro de 

2008. Esta mudança de regime pode estar relacionada ao advento da crise internacional que se 

instaurou a partir de meados de 2008.  

  

Tabela 2 – Teste Sequencial de Quebras Estruturais – Setor Varejista  

H0 Estatística F Valor Crítico Data das Quebras 

r=0 36.20615* 14.60 2008:02 

r=1 71.98827* 16.53 2014:01 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 5 – Arrecadação ICMS em Varejo e segmentos ótimos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Setor Industrial apresentou três quebras estruturais, sendo a primeira datada em 

2008:11, no ápice da crise internacional.  Já a segunda quebra é identificada no ano de 2011 

(mês de fevereiro). Espera-se que a quebra de 2008 afete negativamente o intercepto do modelo 

de regressão, não afetando o coeficiente de inclinação.  

 

Tabela 3 – Teste Sequencial de Quebras Estruturais – Setor de Indústria 

H0 Estatística F Valor Crítico Data das Quebras 

r=0 42.67679* 13.98 2008:11 

r=1 50.71439* 15.72 2011:02 

r=2 34.70519* 16.83 2014:02 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 6 – Arrecadação ICMS em Indústria e segmentos ótimos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Por fim, pode-se destacar que as três séries temporais apresentaram mudanças 

estruturais no primeiro trimestre de 2014, indicando que o instituto da ST carga líquida afetou 

o comportamento temporal da arrecadação em todos os setores. Conforme já discutido em 

seções anteriores, a mudança da sistemática de recolhimento gerou uma entrada adicional de 

arrecadação via a antecipação do recolhimento do ICMS dos estoques de mercadorias arrolados, 

implicando em um aumento na arrecadação nos períodos iniciais de 2014.  

 

4.3 Modelo de regressão linear múltipla 

 

Determinadas as datações das quebras estruturais para cada setor das atividades 

econômicas de regime de recolhimento normal vinculadas ao Decreto nº 31.270/2013 através 

do procedimento de Bai e Perron, a presente seção realiza estimações de regressões lineares no 

intuito de evidenciar a influência das quebras estruturais evidenciadas sobre o coeficiente de 

intercepto e de inclinação do ICMS setorial. 

A Tabela 4 corrobora a hipótese de que a quebra estrutural de 2007 – relacionada a 

nova sistemática de tributação – causou uma frustração no ICMS do setor Atacadista tendo em 

vista que o coeficiente da variável binária DUM07 foi negativo e estatisticamente significante. 

Por outro lado, o parâmetro associado à tendência (@Trend*DUM07) indica que a quebra 

estrutural causou um efeito positivo sobre o coeficiente de inclinação. Este resultado pode ter 

relação com o fato da adoção do Simples Nacional ter ampliado a base de contribuição, pela 

redução na informalidade entre o grupo de pequenas empresas (ANDRADE, 2010). 

 

Tabela 4 – Modelo de Regressão Linear – Setor Atacadista 

 Coeficiente Erro padrão p-valor 

C 8.133818 0.398124 0.0000 

@TREND -0.015344 0.002934 0.0000 

IBC_SA 0.017922 0.003816 0.0000 

DUM07 -0.826190 0.089746 0.0000 

DUM10 -0.545766 0.181701 0.0032 

DUM14 2.622818 0.318904 0.0000 

@TREND*DUM07 0.028377 0.002738 0.0000 

@TREND*DUM10 0.004079 0.002482 0.1026 

@TREND*DUM14 -0.022499 0.002813 0.0000 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação ao setor varejista, os resultados apontam que a quebra estrutural de 

fevereiro de 2008 (DUM08) foi associada a uma mudança positiva no intercepto e negativa no 
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coeficiente de inclinação. Associa-se ao resultado a expansão do crédito e da renda vivenciada 

a nível nacional e estadual durante o período anterior à crise de agosto de 2008, impulsionando 

o setor varejista. 

 

Tabela 5 – Modelo de Regressão Linear – Setor Varejista 

 Coeficiente Erro padrão p-valor 

C 9.064307 0.308367 0.0000 

@TREND 0.004801 0.002067 0.0216 

IBC_SA 0.009390 0.002950 0.0018 

DUM08 0.378787 0.058081 0.0000 

DUM14 2.174488 0.262753 0.0000 

@TREND*DUM08 -0.005157 0.001683 0.0026 

@TREND*DUM14 -0.018528 0.002325 0.0000 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O setor industrial foi o único que apresentou uma quebra relacionada à crise 

internacional de 2008. Como esperado, a mudança de regime está associada à quebra no 

intercepto – coeficiente de inclinação (@TREND*DUM08) foi estatisticamente insignificante 

– indicando que a crise mundial gerou uma severa queda no ICMS industrial, inalterando, 

entretanto, a dinâmica de tendência da arrecadação. Silva et. al (2016) confirmam a presença 

de uma quebra no intercepto para a atividade industrial na região nordeste no terceiro trimestre 

de 2008. 

 

Tabela 6 – Modelo de Regressão Linear – Setor de Indústria 

 Coeficiente Erro padrão p-valor 

C 9.815381 0.571105 0.0000 

@TREND 0.020320 0.003167 0.0000 

IBC_SA -0.012818 0.005489 0.0209 

DUM08 -0.433473 0.231429 0.0631 

DUM11 -0.417835 0.326412 0.2026 

DUM14 3.677524 0.487577 0.0000 

@TREND*DUM08 4.07E-05 0.004006 0.9919 

@TREND*DUM11 0.000325 0.004763 0.9457 

@TREND*DUM14 -0.032439 0.004079 0.0000 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por fim, a análise dos parâmetros de mudança de intercepto e de tendência 

associados ao Decreto nº 31.270/2013 corroboram a hipótese de que o instituto da ST carga 

líquida causou uma elevação imediata na arrecadação do ICMS setorial cearense devido a 

antecipação dos estoques – denotado pelo impulso no coeficiente de intercepto nas três 

regressões – e uma queda subsequente no montante arrecadado devido ao acerto integral do 
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recolhimento vinculado aos estoques armazenados evidenciado pelo coeficiente negativo e 

estatisticamente significante da interação entre a variável dummy e a tendência determinística - 

@TREND*DUM14.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação tem por objetivo investigar o impacto da mudança na sistemática 

de tributação sobre a arrecadação setorial do ICMS do Estado do Ceará a partir do Decreto nº 

31.270/2013, que instituiu a Substituição Tributária de carga líquida sobre um conjunto de 

atividades econômicas associadas aos setores de Atacado, Indústria e Varejo. 

Para cumprir o objetivo proposto utilizou-se técnicas de séries temporais sobre a 

arrecadação do ICMS setorial das empresas com regime de recolhimento normal que sofreram 

a intervenção da ST em janeiro de 2014, considerando informações de periodicidade mensal 

para o intervalo temporal de janeiro de 2005 a agosto de 2017. 

A aplicação prática realizada consistiu na análise de quebras estruturais a partir da 

metodologia de Bai e Perron (2003). Dentre as principais vantagens do método, destaca-se o 

fato do mesmo permitir a presença de múltiplas quebras, sendo as mesmas datadas 

endogenamente. 

No intuito de isolar o efeito da intervenção analisada sobre o nível de arrecadação 

setorial do grupo de atividades econômicas vinculadas ao Decreto nº 31.270/2013, o estudo 

adotou uma proxie para atividade econômica estadual, nomeadamente o IBC Ceará. A 

utilização do índice calculado pelo Banco Central do Brasil é justificada pela capacidade de 

refletir em um curto intervalo de tempo a dinâmica real da atividade econômica estadual.  

Os resultados confirmaram a hipótese de que o instituto de ST carga líquida causou 

uma quebra estrutural na dinâmica temporal das séries de ICMS setoriais; destaca-se que o 

efeito foi imediato à efetivação da ST – janeiro de 2014 – com as quebras sendo datadas no 

primeiro mês de 2014 para os setores da Indústria e Varejista e no mês posterior para o setor de 

Atacado. 

Em seguida, a partir das datas de quebras estimadas via Bai e Perron, realizou-se a 

estimação de modelos de regressão lineares considerando o efeito das quebras sobre o 

componente de intercepto e de tendência de cada setor em análise. 

Os resultados dão suporte a hipótese de que a implantação da mudança na 

sistemática de recolhimento do tributo provocou uma antecipação nas receitas de ICMS nos 

setores analisados, na medida em que as empresas tiveram de declarar os estoques armazenados, 

implicando em uma quebra positiva no intercepto. Já a análise de tendência identificou que o 

instituto de ST carga líquida causou um efeito negativo sobre os coeficientes de inclinação e, 
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esta dinâmica pode estar relacionada à queda periódica na arrecadação relacionada aos estoques 

até o fim de 2014, quando os estoques foram zerados. 

Destaca-se que o estudo possui por limitação o fato de que o recorte de segmentos 

mínimos, ℎ = 0,15, não permite a presença de um novo regime a partir do fim do efeito dos 

estoques de maneira que não se pode inferir quanto ao efeito da ST sobre a eficiência tributária. 

Os baixos níveis dos coeficientes de tendência e os elevados valores nos coeficientes de 

intercepto para as três equações sugerem, no entanto, a possível melhora na capacidade de 

arrecadação do Estado. 
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