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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento da carga tributária do ICMS do 

segmento de mercearia, optantes pelo Simples, no estado do Ceará, após a implantação da 

sistemática de substituição tributária para o setor por meio do Decreto 29.560/2008. Para isso, 

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

regime de recolhimento EPP e ME versus Normal, considerando as informações de 2007 a 

2010. Sendo que, 2007 refere-se ao período antes, enquanto 2008 a 2010 são as informações 

após o Decreto. De acordo com os resultados do modelo Pooled, o Decreto 29.560/2008 teve 

êxito ao alcançar a substituição tributária entre o regime Normal em relação ao ME e EPP 

para os anos de 2008 e 2010. Por outro lado, em 2009 observa-se que a carga da Normal é 

superior à EPP e inferior à ME. Ou seja, existe efeito substituição tributária para empresas do 

regime Normal em relação a ME e EPP, durante os anos de 2008 e 2010. Verificou-se 

também que existe diferença entre a arrecadação de ICMS das empresas sob o regime de 

recolhimento EPP e ME em relação a Normal, sendo que esta arrecada mais do que aquelas. 

Já em 2009 e 2010, diferença é nula entre as arrecadações de ICMS das empresas cearenses 

optantes do SN entre os regimes, Normal versus EPP e ME. 

 

Palavras-chave: Carga tributária. ICMS. Substituição tributária. Simples Nacional. 

Mercearias. 
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ABSTRACT 

 

This work has like objective evaluate the tributary charge’s behaviour of the ICMS in the 

grocery segment, which chose for SIMPLE, in the state of Ceará, after the implantation of the 

systematic of tributary substitution for the sector by means of Decree 29.560/2008. For this, it 

was applied one model from differences-by-differens in order to compare the companies on 

regime of collection EPP and ME versus NORMAL, considering the informations of 2007 to 

2010. As we know, the year of 2007 concerning to the previous period while 2008 to 2010 

mean the informations pos Decree. Acordding to the results from the model POOLED, the 

Decree 29.560/2008 obtained success in reaching the tributary substitution during the Normal 

regime related to ME and EPP to the years of 2008 and 2010. On the other hand, it was 

observed that in 2009 the charge of the NORMAL is superion to EPP and inferior to ME. 

There is, in facto, a tributary substitution effect to the company linked to the NORMAL 

regime  related to ME and EPP during the years of 2008 and 2010. It was observed that there 

is difference between the collection of ICMS from those companies on the EPP collection 

regime and ME related to NORMAL, where this collect more than those. In the years of 2009 

and 2010, the difference is invalid among the collection of ICMS of the companies from 

Ceará which chose SN between the regime NORMAL vs EPP and ME. 

 

Keywords: Tributary charge. ICMS. Tributary substitution. National Simple. Groceries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Faria (2008, p. 23) o instituto da substituição tributária tem a finalidade 

de alcançar a eficiência na atividade de arrecadação do Estado, ao diminuir a sonegação e 

facilitar a fiscalização, atendendo ao princípio da praticidade tributária. Trata-se, tão somente, 

de um mecanismo que objetiva tornar as administrações tributárias mais céleres na busca de 

recursos para prover as necessidades estatais, ao evitar a sonegação e reduzir os custos da 

fiscalização, busca-se alcançar a eficiência para o ente tributante, e viabilizar a justiça fiscal, 

na medida em que, ao diminuir a sonegação, todos pagam da mesma forma. Não tem, 

portanto, a sistemática, finalidade de aumentar a carga tributária dos contribuintes; ou seja, 

não serve para onerar. O montante do tributo deve se manter inalterado, seja a operação 

sujeita, ou não, ao regime da substituição.  

Verifica-se, no âmbito do ICMS1 do Estado do Ceará, a aplicação crescente do 

mecanismo em diversos segmentos econômicos, inclusive em setores que, historicamente, 

sempre receberam tratamento diferenciado pelo legislador tributário, como é o caso das 

microempresas do ramo de mercearia. Diante disso, a temática da substituição tributária tem 

ganhado destaque na literatura, uma vez que as empresas enquadradas como microempresa 

(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), por determinação constitucional devem receber 

tratamento diferenciado e favorecido pelos entes tributantes. Todavia, a Secretaria da Fazenda 

do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) tem adotado a sistemática da substituição tributária entre os 

regimes de recolhimento supracitados e o regime Normal.  

Segundo dados da SEFAZ, das 132.908 empresas existentes em 2010, 80.910 

estavam inscritas no regime de ME, 4.209 eram EPP, enquanto 16.038 apresentavam regime 

de recolhimento Normal. No setor de mercearia e minimercados existiam 27.360 

contribuintes, sendo que mais de 95% inscritos como EPP ou ME, o que demonstra a 

importância deste setor para a economia do Estado do Ceará. As ME e EPP representam um 

dos principais motores de uma economia, especialmente no caso cearense, por se tratar de um 

estado menos industrializado em relação ao Sul/Sudeste. Devido a sua capacidade geradora de 

renda, grande número de estabelecimentos, além de desempenhar importância fundamental no 

combate à informalidade, o que tem despertado nos agentes econômicos e governos a 

necessidade de adoção de uma sistemática de tributação mais justa e simples para este 

segmento.  

                                                 
1 ICMS é o acrograma de Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. 
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Justifica, pois, a realização da pesquisa, a importância de comparar, à luz da 

filosofia do Simples Nacional, o nível de tributação do ICMS cobrado por substituição 

tributária das empresas do ramo de mercearia optantes do Simples com a arrecadação das 

mercearias inscritas no regime Normal (não-aptas), para verificar se a implantação da 

sistemática da substituição tributária estaria sendo utilizada para onerar a carga tributária 

suportada pelas empresas optantes. Além desse objetivo, verificar-se-á se a substituição 

tributária também exerce impacto sobre a arrecadação das empresas com regime de 

recolhimento ME e EPP em relação às do regime Normal.  

De uma maneira geral, pode-se dizer que este trabalho tem como objetivo avaliar 

o comportamento da carga tributária do ICMS do segmento de mercearia, optantes do 

Simples, no estado do Ceará, após a implantação da sistemática de substituição tributária para 

o setor. Além disso, pretende-se investigar se houve crescimento da carga tributária média de 

ICMS das mercearias após o advento da substituição tributária e observar se estas empresas 

optantes adotaram métodos para se defenderem de eventual aumento da carga tributária 

durante o período em que os atacadistas cearenses não estavam sujeitos ao pagamento do 

ICMS por substituição, ou seja, antes do Decreto 29.560/2008 que adotou a sistemática para o 

segmento mercantilista atacadista. E, por fim, comparar a carga tributária2 das empresas 

optantes após a substituição com a carga de ICMS mercearias do regime normal. 

Diante disso, pode-se dizer que esta pesquisa procura responder à seguinte 

indagação: Houve aumento da carga tributária de ICMS para o segmento de mercearia 

optantes do Simples Nacional, após a adoção do regime de substituição tributária, 

comparativamente com a carga das empresas não-optantes? 

E para fomentar a resposta, utiliza-se da hipótese de que com a entrada em vigor 

da sistemática de tributação por substituição, as ME e EPP do ramo de mercearia tiveram um 

aumento na tributação do ICMS em relação às mercearias inscritas no regime Normal. 

Para testar ambas as hipóteses, bem como o efeito da substituição tributária sobre 

a carga e a arrecadação de ICMS das empresas do segmento de mercearia optantes pelo 

Simples Nacional, emprega-se o modelo de diferenças em diferenças, uma vez que a base de 

dados dispõe de informações durante quatro exercícios fiscais. O primeiro, 2007, é o ano 

anterior à publicação do Decreto 29.560/2008 que adotou a sistemática para o segmento 

mercantilista atacadista, enquanto os anos de 2008 a 2010 referem-se ao período depois da 
                                                 
2 Existem algumas definições de carga tributária como, por exemplo: arrecadação sobre a receita, arrecadação 
sobre despesa, arrecadação sobre o faturamento e arrecadação sobre receita menos despesa. Aqui será empregada 
a última definição, ou seja, a carga tributária é aferida a partir da razão entre arrecadação e a diferença entre 
receita e despesa. 
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política. Em relação aos grupos de comparação, tem-se dois, um composto pelas empresas do 

regime Normal (beneficiadas pela política) e outro com as ME e EPP. 

Para alcançar os objetivos estabelecidos, esta dissertação conta com mais quatro 

capítulos. O próximo se dedica à apresentação do referencial teórico. No terceiro capítulo é 

feita uma revisão da literatura sobre os efeitos do Simples Nacional. A base de dados e a 

metodologia econométrica (modelo diferenças em diferenças) é o tema do quarto capitulo. A 

análise e discussão dos resultados são feitas a seguir. E, por fim, são tecidas as considerações 

finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O ICMS incide sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva. A 

apuração do valor devido ocorre diminuindo-se a parcela anteriormente recolhida pelos 

fornecedores do insumo ou mercadoria. Este é o denominado modelo de débito/crédito. 

A sistemática da substituição tributária do ICMS exige do contribuinte inicial que 

recolha antecipadamente o tributo que será devido em todas as etapas que presumivelmente 

ocorrerão no futuro. Antecipa o fato gerador do tributo que só seria devido quando da 

ocorrência concreta prevista em lei, trazendo embutido em si medidas que facilitam o controle 

e a arrecadação do imposto, dificultando a evasão, visto que geralmente é adotada para 

indústrias e comércios atacadistas. Assim, ao invés de fiscalizar milhares de pontos de vendas 

de cerveja, fiscalizam-se apenas poucas indústrias cervejeiras, por exemplo, diminuindo a 

inadimplência (FERRAGUT, 2005).  A sistemática tem como principal finalidade concentrar 

a arrecadação de tributos em poucos contribuintes, atribuindo a estes a condição de 

contribuinte substituto, ficando estes responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto 

devido nas operações antecedentes ou subsequentes. 

Como regra geral, tal procedimento encerra o ciclo de tributação de um produto 

sujeita ao imposto, que não é mais tributado nas operações seguintes. Distingue-se, assim, da 

mercadoria sujeita ao regime “normal” de tributação, onde o imposto devido é apurado 

através do confronto entre crédito (pelas entradas) e débito (pelas saídas), em todas as etapas 

do processo produtivo. 

Podemos imaginar uma operação de saída de cerveja, de uma fábrica localizada 

em outro Estado, para uma empresa distribuidora aqui no Ceará. A legislação cearense atribui 

ao fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento de todo o ICMS devido até sua 

venda final, devendo a fábrica, portanto, recolher o montante do ICMS – substituição aos 

cofres cearenses, separadamente do imposto devido pela operação própria, ICMS Normal 

devido ao estado onde se encontra localizado o estabelecimento. 

No início do uso da técnica de tributação do ICMS por substituição, as 

mercadorias sujeitas a esta sistemática eram aquelas encontradas em vários estabelecimentos, 

consumidos em larga escala, inclusive oferecidos por ambulantes. O volume de contribuintes 

é enorme, e dificulta a fiscalização. Por isso, a concentração do recolhimento em poucos 

contribuintes e de forma antecipada, em sua maioria empresas de grande porte, acarretava o 

aumento da arrecadação do imposto, tornando-se assim uma técnica bastante conveniente às 

administrações fazendárias estaduais. Daí porque de sua utilização de forma crescente. 
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A técnica da substituição tributária foi criada a partir da necessidade de melhorar a 

arrecadação, garantindo celeridade e eficiência à fiscalização, visando minimizar a lentidão do 

procedimento de fiscalização e as práticas de sonegação fiscal. Assim, passou a ser adotada de 

maneira indiscriminada como instrumento vital de arrecadação, dada a rapidez e certeza de 

entrada da receita. 

Historicamente, a substituição tributária já era prevista na época romana e, na 

Europa, encontramos sua utilização no final do século XVIII (MARIANO et al., 2009). No 

Brasil, foi prevista inicialmente no Código Tributário Nacional de 1966 (art. 58, § 2° e art. 

128). A Constituição de 88 deixou para lei complementar dispor sobre o regime (art. 155), 

tendo sido editado o Convênio ICMS nº 66/88 que regulou provisoriamente a cobrança, tendo 

os Estados se apressado em instituir a cobrança. Em seguida, através da EC nº 3/93 e da Lei 

Complementar nº 87/96, a matéria foi definitivamente regrada.  

Segundo Maneira (2006), uma característica interessante da história do instituto 

em nosso país deu-se em virtude de sua implantação uma vez se vivia um período de 

economia controlada, com forte intervenção do Estado em todos os setores produtivos. 

Acreditou-se, inclusive, que a substituição somente ocorreria com produtos cujo preço era 

fixado pelo fabricante ou tabelado pelo Estado. Porém, com a liberação da economia, 

começaram a surgir os problemas com a substituição tributária, causando deformações na 

tributação antecipada. 

De acordo com pesquisas do Sebrae (2007), apesar de sua importância 

socioeconômica, as micro e pequenas empresas têm grande dificuldade para sobreviver em 

nosso mercado, sendo a alta carga tributária a que estão sujeitas apontada como um dos 

elementos responsáveis pelo elevado número de falências delas. Entendimento comungado 

por Krow (2007) e Dias (2005). Ciente destas dificuldades, o legislador constituinte de 88 

estabeleceu no art. 188 tratamento favorecido para as ME e EPP.  

Destarte, em 2006 foi sancionada a Lei Complementar nº 123/2006, que 

estabeleceu regras gerais para as ME e EPP. Ela promoveu uma verdadeira reforma tributária 

para as empresas abrangidas ao unificar e simplificar a cobrança de impostos e contribuições 

sociais e previdenciárias, além de dispensar uma série de benefícios que deveriam ser 

dispensadas a estas empresas. Contudo, por pressões dos governos estaduais, o Simples 

Nacional, deixou de incluir alguns impostos, entre os quais, o ICMS devido por substituição 

tributária, objeto do presente trabalho de pesquisa. 

Como sabido, a substituição tributária é geralmente aplicada aos estabelecimentos 

industriais e/ou atacadistas, visando essencialmente concentrar a arrecadação e a fiscalização 
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do tributo em poucos contribuintes. Curiosamente, porém, a introdução dessa sistemática ao 

ramo de mercearia no Estado do Ceará ocorreu de maneira inversa, sendo adotada 

inicialmente para as empresas inscritas como ME e EPP, para somente algum tempo depois 

ser aplicada às empresas Normais. Isto tendo ocorrido devido o Decreto 28.335/2006 ter 

excluído as empresas ME e EPP da sistemática da substituição que havia sido instituída pelo 

Decreto 28.266 daquele mesmo ano. 

No Ceará, as hipóteses de tributação do ICMS por substituição tributária estão 

reguladas no Decreto 24.569/97 – RICMS e outras normas específicas. Para o presente 

trabalho são particularmente importantes os Decretos 23.969/1995 que pela primeira vez 

institui a sistemática para supermercados e mini-mercados, excluindo, porém as empresas 

atacadistas. Somente no ano de 2006, o Decreto N. 28.266/2006 incluiu as mercearias, 

deixando, porém, de aplicar o regime para aquelas que fossem cadastradas como micro e 

pequena empresa, que somente seriam incluídas pelo Decreto 29.083, de 29 de novembro de 

2007. 

Finalmente, o Decreto 29.560/2008 adotou a sistemática para todo o segmento, 

inclusive o setor atacadista, corrigindo a grande injustiça no setor, que distorcia, inclusive, a 

própria natureza da sistemática da substituição, haja vista que, paradoxalmente, era aplicada 

aos pequenos comerciantes varejistas, deixando de fora da sistemática as grandes empresas 

atacadistas. 
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3 EFEITOS DO SIMPLES NACIONAL 

 

A Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, a qual instituiu o 

Estatuto Nacional da ME e da EPP e revogou a Lei nº 9.317/96, conhecida como a Lei do 

Simples Nacional, exerce impacto de acordo com a literatura empírica sobre arrecadação 

tributária, as alíquotas, o emprego formal. 

Alguns estudos como Giongo e Morello (2008), Romero, Alencar e Irffi (2012) e 

Andrade (2010) enveredaram por avaliar o impacto do SN sobre a arrecadação tributária. Os 

primeiros analisaram o impacto para o estado do Rio Grande do Sul, ao considerar 129 

empresas que aderiram ao novo sistema tributário e encontraram que as ME comerciais e 

industriais apresentaram aumento da carga tributária, enquanto que as EPP e as prestadoras de 

serviços foram beneficiadas em relação ao regime anterior. 

Romero, Alencar e Irffi (2012), se pautaram na discussão dos efeitos da 

implantação do SN sobre o montante de empresas cearenses, no que concerne ao 

recolhimento tributário e na abertura de empresas no Estado do Ceará. Os resultados sugerem 

que com o SN houve aumento no número de empresas cadastradas; enquanto que em termos 

de arrecadação o impacto é neutro, exceto para as empresas do setor de alimentos. 

Objetivando analisar o impacto em termos de arrecadação, Andrade (2010) 

utilizou o modelo de diferenças em diferenças para propiciar tanto uma análise econométrica 

para o agregado de empresas como para os diversos setores de atividade econômica no 

sentido de verificar a existência de efeitos setoriais em termos de recolhimento de ICMS. E 

verificou que as ME e EPP que aderiram ao SN passaram a recolher menos impostos do que 

aquelas que não aderiram ao SN. 

Motivados por indícios de que o SN possui efeito de mudança de alíquota liquida 

e redução na demanda por falta de crédito, Irffi et al. (2012) investigaram se estas suspeitas 

podem ter gerado componentes compensatórios, após a vigência do SN, na arrecadação de 

ICMS no Estado do Ceará. Os resultados apontam que o reajuste da alíquota fez com que as 

MP e EPP anteriores ao SN contribuíssem mais (18,73%), enquanto que o efeito do aumento 

na base diminuiu as arrecadações das empresas beneficiadas (-15,71%), revelando um efeito 

líquido estatisticamente compensatório. Assim, eles concluíram que o SN beneficiou as novas 

MP e EPP, isto ocorreu com um ônus para aquelas já estabelecidas. 

Diante destas evidencias, pode-se dizer que a partir de 2007 com o SN as 

empresas de regime EPP e ME se beneficiaram com o tratamento diferenciado de 

recolhimento tributário? Isso posto, esta pesquisa pretende contribuir para a literatura ao 
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analisar se está diferença foi (ou tem sido) reduzida ao longo dos anos. Ou seja, se a 

sistemática de substituição tributária contribuiu para aumentar ou diminuir a diferença na 

carga tributária média entre as empresas de diferentes portes (regimes). 

Em outras palavras, pretende- se analisar se a sistemática da substituição tributária 

enfraqueceu ou fortaleceu o tratamento favorecido que as micro e pequenas empresas devem 

receber do Estado. 
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4 FONTE E DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

A base de dados para analisar os efeitos da substituição tributária foi 

disponibilizada pela SEFAZ-CE, refere-se ao período de 2007 a 2010. Optou-se por 

considerar apenas as empresas que são cadastradas como EPP, ME e Normal e, ainda, que 

tivessem arrecadação e carga tributária entre 0 e 10%. Além disso, também foram 

consideradas as empresas que registraram valor contábil da entrada e da saída de mercadorias 

em todos os anos. 

Diante dessas considerações, a amostra final é composta por 17.172 empresas, 

sendo que 1084 pertencem ao regime EPP, 15.217 contribuem como ME, enquanto 871 

possuem regime de recolhimento de contribuição Normal, como descrito na Tabela 1. Sendo 

assim, pode-se dizer que as informações compõem um painel não balanceado, uma vez que 

algumas empresas não são acompanhadas ao longo do tempo. No entanto, todas as empresas 

foram constituídas após 2007. 
 

Tabela 1 – Regime de Recolhimento de Contribuição por ano de pagamento de impostos 
ANO DE 

PAGAMENTO 
REGIME DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 

EPP MICROEMPRESA NORMAL TOTAL 
 2007 297 4052 226 4575

2008 167 2509 148 2824
2009 312 4395 229 4936
2010 308 4261 268 4837

Total 1084 15217 871 17172
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para analisar o efeito da substituição tributária das empresas optantes do SN (ME 

e EPP) após a substituição com a carga de ICMS mercearias do regime normal, utiliza-se de 

informações quanto a Arrecadação Tributária Total (soma das rubricas v1015, v1023, v1031, 

v1082, v1090, v1104, v1120, v1139, v1155), do Valor Contábil Entrada e de Saída, da Carga 

tributária (aferida a partir da razão entre Arrecadação Total e a diferença entre o Valor 

Contábil de Saída em relação à Entrada), do regime de recolhimento (EPP, ME e Normal), do 

ano fiscal (2007 a 2010), do tempo de vida da empresa (relação entre o último dia do ano de 

2010 e a data de início das atividades da empresa), da localização (Fortaleza e/ou municípios 

pólo), se ela teve entrada interestadual de mercadoria, e da interação entre o regime de 

recolhimento e o ano fiscal. O Quadro 1 reporta de maneira detalhada às variáveis utilizadas e 

as suas respectivas descrições. 
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Quadro 1 – Descrição das Variáveis 
VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Arrecadação Total É a soma das rubricas: v1015, v1023, v1031, v1082, v1090, v1104, v1120, v1139, 
v1155. 

Carga Tributária Razão entre Arrecadação Total e a diferença entre o Valor contábil da saída e o 
Valor contábil da entrada. 

Tempo de Atividade É expresso em quantidade de dias, aferido a partir da diferença entre 31/12/2010 e a 
data de inicio das atividades da empresa. 

Valor Contábil Entrada Valor contábil da entrada, ou seja, aquisição de mercadoria. 
Valor Contábil Saída Valor contábil da saída, ou seja, venda de mercadoria. 

Pólo Assume valor igual a 1 se a empresa for da RMF 3 ou de Juazeiro do Norte, Crato e 
Sobral, e valor igual a 0 caso contrário. 

Fortaleza Assume valor igual a 1 se a empresa for de Fortaleza, e 0 caso contrário. 
d_EPP Se for EPP recebe valor igual a 1, e 0 caso contrário. 
d_ME Se for ME recebe valor igual a 1, e 0 caso contrário. 
d_Nomal Se for Normal recebe valor igual a 1, e 0 caso contrário. 
d2007 Assume valor igual a 1 se for 2007, e 0 caso contrário. 
d2008 Assume valor igual a 1 se for 2008, e 0 caso contrário. 
d2009 Assume valor igual a 1 se for 2008, e 0 caso contrário. 
d2010 Assume valor igual a 1 se for 2009, e 0 caso contrário. 
d08_EPP Assume valor igual a 1 se for 2008 e estiver no regime de EPP, e 0 caso contrário. 
d09_ EPP Assume valor igual a 1 se for 2009 e estiver no regime de EPP, e 0 caso contrário. 
d10_ EPP Assume valor igual a 1 se for 2010 e estiver no regime de EPP, e 0 caso contrário. 
d08_ ME Assume valor igual a 1 se for 2008 e estiver no regime de ME, e 0 caso contrário. 
d09_ ME Assume valor igual a 1 se for 2009 e estiver no regime de ME, e 0 caso contrário. 
d10_ ME Assume valor igual a 1 se for 2010 e estiver no regime de ME, e 0 caso contrário. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Apresentada as variáveis, optou-se por explorar as informações por meio de 

estatísticas descritivas, correlação e análise gráfica. Assim, a Tabela 2 apresenta a média, 

desvio padrão, mínimo e máximo das variáveis contidas no Quadro 1. Vale ressaltar que no 

caso das variáveis que assumem valor 0 e 1, a média reporta o percentual de informação 

como, por exemplo, 68% das empresas ao longo dos 4 anos em analise tiveram entrada de 

mercadoria interestadual.  

Em relação ao regime de recolhimento tributário, 6% são EPP, 89% são ME e 5% 

Normal. Por outro lado, apenas 1% das empresas em 2008 são EPP, enquanto que em 2009 e 

2010 elas representam 2%.  As ME chegam a 15% das informações de 2008 e ao considerar 

2009 e 2010, o percentual chega a 26% e 25%, respectivamente. 

A arrecadação total média durante o período de 2007 a 2010 foi de R$ 3.412,16, 

enquanto a arrecadação mínima foi de R$ 0,23. Em contrapartida, o valor máximo arrecadado 

foi de R$ 1.666.149. No tocante à carga tributária, observa-se que a média é de 3%, enquanto 

a máxima é de 10% e a mínima foi de 0%. 

                                                 
3 Os municípios que compõe a RMF são: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, 
Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Pacatuba. 
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A localização da empresa tende a contribuir para o seu faturamento e, por 

conseguinte, para a sua arrecadação. Portanto, optou-se por considerar a localização de duas 

maneiras, Fortaleza e municípios Pólo. Note que, 15% das mercearias e mini-mercados são 

em Fortaleza, enquanto que 26% das empresas estão na RMF e/ou nos municípios de Juazeiro 

do Norte, Crato e Sobral (aqui denominados como Pólo). 
 

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas 
VARIÁVEIS MÉDIA DESVIO PADRÃO MÍNIMO MÁXIMO 

Vlr_Contabil_Entrada 529.213,80 4.694.632,00 46,81 476.000.000,00
Vlr_Contábil_Saída 633.708,20 5.075.083,00 364,50 476.000.000,00
d_ EPP 0,06 0,24 0,00 1,00
d_ME 0,89 0,32 0,00 1,00
d_Nomal 0,05 0,22 0,00 1,00
d2007 0,27 0,44 0,00 1,00
d2008 0,16 0,37 0,00 1,00
d2009 0,29 0,45 0,00 1,00
d2010 0,28 0,45 0,00 1,00
d08_ EPP 0,01 0,10 0,00 1,00
d09_ EPP 0,02 0,13 0,00 1,00
d10_ EPP 0,02 0,13 0,00 1,00
d08_ ME 0,15 0,35 0,00 1,00
d09_ ME 0,26 0,44 0,00 1,00
d10_ ME 0,25 0,43 0,00 1,00
Arrecadação_Total 3.412,16 29.745,95 0,23 1.666.149,00
Carga_Tributária 0,03 0,03 0,00 0,10
Fortaleza 0,15 0,36 0,00 1,00
Pólo 0,26 0,44 0,00 1,00
Tempo_de_Atividade 5.289,50 3.280,14 1.114,00 21.599,00
Ln(Arrecadação Total) 5,57 1,91 -1,47 14,33
Ln(Vlr_Contabil_Entrada) 11,09 1,59 3,85 19,98
Ln(Vlr_Contábil_Saída) 11,35 1,52 5,90 19,98
Ln(Tempo_de_Atividade) 8,38 0,64 7,02 9,98
Ln(Carga Tributária) -4,06 1,25 -10,72 -2,30

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Além destas estatísticas, considera-se também a correlação entre a carga tributária 

e a arrecadação em relação às demais variáveis. Observe pela Tabela 3 que o valor contábil 

tanto de entrada quanto de saída exerce uma correlação positiva sobre a arrecadação e a carga 

tributária.  

Em relação ao regime de recolhimento, verifica-se que a EPP e a Normal se 

correlacionam positivamente com a arrecadação e carga tributária, enquanto a ME a relação é 

negativa. Ao considerar o exercício fiscal, verifica-se que 2009 e 2010 o efeito é negativo, 

enquanto 2008 é positivo, ou seja, após a política de substituição tributária, tanto a 
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arrecadação quanto a carga tende a diminuir. Em 2007, antes da política, a correlação da 

arrecadação é negativa e da carga tributária é positiva. 

A localização da empresa, se a empresa for de Fortaleza ou de pertencer a um dos 

municípios Pólo, possui correlação positiva com a Arrecadação Total e negativa com a Carga 

Tributária. 
 

Tabela 3 – Correlação da Arrecadação e da Carga Tributária em relação às variáveis  
VARIÁVEIS ARRECADAÇÃO TOTAL CARGA TRIBUTÁRIA 

Valor Contábil Entrada 0.5082 0.0288
Valor Contábil Saída 0.5671 0.0292
d_ EPP 0.0005 0.0576
d_ ME -0.2724 -0.0674
d_Normal 0.3938 0.0338
d2007 -0.0074 0.0901
d2008 0.0387 0.3589
d2009 -0.0213 -0.2232
d2010 -0.0032 -0.1598
d08_ EPP 0.0075 0.0940
d09_ EPP -0.0042 -0.0308
d10_ EPP -0.0021 -0.0121
d08_ ME -0.0352 0.3321
d09_ ME -0.0600 -0.2166
d10_ ME -0.0564 -0.1572
Fortaleza 0.1625 -0.0253
Polo 0.1314 -0.0380

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Note pelo Gráfico 1, que a relação entre a Arrecadação e a Carga Tributária, a 

partir das condicionalidades impostas nesta pesquisa,4 que a maioria das empresas possui 

arrecadação inferior a R$ 500 mil. Além disso, verifica-se que existe uma grande 

concentração de empresas com arrecadação até R$ 250 mil, e apenas três com arrecadação 

superior a R$ 1 milhão. Diante disso, pode-se dizer que as mercearias e mini-mercados que 

compõe a amostra para verificar os efeitos da substituição tributária são bastante homogêneas.  

Em relação ao regime de recolhimento (EPP, ME e Normal), observa-se pelo 

Gráfico 2 que a carga tributária média para as EPP é superior as do regime Normal e ME. 

Além disso, esta última é a que possui a menor carga tributária. 

 

 

 

 

                                                 
4 Empresas que tiveram arrecadação e a carga tributária entre 0 e 10%.  
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Gráfico 1 – Carga Tributária Média versus Arrecadação Total 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 2 – Regime de Recolhimento de Contribuição (EPP, ME e Normal) vis-à-vis Carga Tributária Média, 
anos de 2007 e 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1 Modelo econométrico: diferenças em diferenças 

 

Esta pesquisa dispõe de informações das empresas optantes do SN durante o 

período de 2007 a 2010 para avaliar o impacto da política de substituição tributária sobre a 
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arrecadação e a carga tributária das empresas do ramo de mercearias e de mini-mercados. 

Além de dispor de informações para dois grupos de empresas, beneficiadas (Normal) pelo SN 

e não beneficiadas (EPP e ME), em ao menos dois períodos de tempo, antes (2007) e depois 

da política (2008 a 2010), pode-se utilizar o método de diferenças em diferenças, como 

descrito pela equação abaixo. 
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A equação estima o efeito sobre a carga tributária (razão entre arrecadação e a 

diferença entre receita e despesa). Para tanto, consideram-se os regimes de recolhimento EPP 

e ME, enquanto o Normal é a categoria de referência. O tempo, por sua vez, refere-se às 

informações disponibilizadas pela SEFAZ-CE de 2007 a 2010. Vale ressaltar que, em 2007 

existia diferença entre os regimes de recolhimento, pois EPP e ME estavam enquadradas pelo 

SN mas a partir de 2008 passa vigorar o efeito da substituição tributária. Sendo assim, 2007 é 

a categoria de referência. 

A interação entre o regime de recolhimento tributário e o tempo capta o efeito 

simultâneo, isto é, a diferença entre a carga tributária das empresas ME (e EPP) entre 2007 e 

2008 (2009 e 2010 em relação a 2007), e também da Normal em relação a que veio depois da 

política de substituição tributária (2008, 2009 e 2010) e antes da política (2007). 

De uma maneira geral, este método permite saber se a diferença da carga 

tributária média (arrecadação sobre a diferença entre receita e despesa) das empresas 

beneficiadas pela política (denominadas como tratadas) antes e depois da Substituição 

Tributária é maior que a diferença na carga tributária das empresas não beneficiadas (não-

tratadas) antes e depois do Decreto. Ou seja, considerando Yt a carga tributária média das 

empresas depois do Decreto e Yt-1 a razão entre arrecadação e a diferença entre receita e 

despesa média antes da Substituição Tributária, procura-se saber se: 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo se dedica a apresentar e analisar os resultados dos modelos 

estimados a partir da equação referida. Ambos visam avaliar o impacto do Decreto 

29.560/2008 que adotou a sistemática para o segmento mercantilista atacadista. Ou seja, o 

efeito da substituição tributária sobre a carga tributária de ICMS, das empresas ME e EPP em 

relação à Norma, durante os anos de 2007 (antes da política) a 2010 (depois da substituição 

tributária). 

Neste sentido, vale destacar que foram estimados dois modelos para estimar os 

efeitos sobre a carga tributária. Além disso, os modelos diferem por considerar a dummy de 

localização da empresa, Fortaleza (assume valor igual a 1 se a empresa for de Fortaleza, e 0 

caso contrário), enquanto o outro contempla a dummy Pólo que assume valor igual a 1 se a 

empresa for sediada na RMF ou nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte ou Crato.   

Primeiramente, são apresentados os resultados de dois modelos que visam aferir o 

impacto sobre a carga tributária, estimados pelo método Pooled, aplicada a equação. Verifica-

se que o fato da empresa ser de Fortaleza, exerce impacto negativo sobre a carga tributária 

média. O mesmo se observa no caso dos municípios Pólo. Nos modelos Pooled, para dados 

agrupados, aplicou o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), considerando erro 

padrão robusto para heterocedasticidade. Assim, pode-se dizer que o estimador é o de 

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG).  

Verifica-se uma parcimônia entre os modelos, uma vez que os coeficientes 

estimados apresentam valores próximos, e a significância estatística prevalece para os 

mesmos parâmetros em ambos os modelos. Em relação ao regime de recolhimento tributário, 

verifica-se que não há diferença entre a carga tributária da EPP e da Normal, no entanto, a ME 

recolhe menos tributo do que a Normal. 

Considerando a evolução temporal, isto é, antes e após a vigência da substituição 

tributária, observa-se que em 2008 a carga média superou a de 2007. Por outro lado, 2009 e 

2010 a carga tributária média é inferior a de 2007 e, por consequência, 2008. Ao analisar o 

efeito da diferenças em diferenças para o modelo Pooled, verifica-se que no caso da EPP em 

relação a Normal, só houve diferença entre a carga tributária em 2009. Portanto, 2008 e 2010, 

o efeito substituição prevaleceu entre estes regimes. O mesmo efeito é observado para o 

comparativo entre ME e Normal. 
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Diante destes resultados, pode-se inferir que para as empresas EPP, em geral, 

houve uma diminuição da carga tributária em relação às empresas Normais. No entanto, 

apenas para o ano de 2009 este diferencial foi estatisticamente significante. 

Para as empresas Micro, por outro lado, houve um aumento relativo da carga 

tributária, sendo o mesmo estatisticamente significante para os anos de 2008 e 2010. 

Portanto, a implementação da substituição tributária no setor de mercearias e 

mini-mercados teve efeitos diferenciados nas empresas do Simples Nacional. Enquanto a 

adoção da sistemática foi favorável à diminuição da diferença do tratamento tributário 

favorecido para as ME, ocorreu o contrário para as empresas sob regime EPP. 

No tocante à localização das empresas, pode-se inferir com 95% de confiança que 

tanto as empresas de Fortaleza quanto as pertencentes aos municípios Pólo (RMF mais 

Juazeiro do Norte, Crato ou Sobral) apresentam arrecadação superior às empresas localizadas 

nos demais municípios. Em relação ao tempo de atividade da empresa, observa-se que este 

não exerce nenhum impacto sobre a arrecadação de ICMS das empresas cearenses optantes do 

SN no segmento de mercearia. 
 

Tabela 4 – Resultados da estimação por Pooled para Carga Tributária e Arrecadação de ICMS 

VARIÁVEIS CARGA TRIBUTÁRIA ARRECADAÇÃO DE ICMS 
EQUAÇÃO (1) EQUAÇÃO (2) 

d_epp 0.00317 0.00319 -42,838*** -43,856***
 (0.00233) (0.00233) (8,650) (8,759)
     

d_micro -0.00926*** -0.00948*** -46,519*** -47,221***
 (0.00180) (0.00178) (8,639) (8,727)
     

d2008 0.00908*** 0.00926*** 43,306*** 43,663***
 (0.00302) (0.00301) (14,968) (15,045)
     

d2009 -0.0148*** -0.0148*** -7,809 -7,605
 (0.00229) (0.00227) (10,452) (10,499)
     

d2010 -0.0142*** -0.0142*** -1,630 -1,428
 (0.00225) (0.00224) (11,211) (11,253)
     

d08_epp -4.84e-05 -0.000338 -42,147*** -42,091***
 (0.00393) (0.00393) (14,978) (15,055)
     

d09_epp -0.00594** -0.00614** 6,293 6,310
 (0.00301) (0.00300) (10,455) (10,510)
     

d10_epp -0.00322 -0.00329 650.5 574.2
 (0.00302) (0.00302) (11,216) (11,259)
     

d08_micro 0.00882*** 0.00871*** -43,262*** -43,495***
 (0.00309) (0.00307) (14,967) (15,042)
     

d09_micro 0.00301 0.00297 7,805 7,560
 (0.00234) (0.00232) (10,458) (10,504)
     

d10_micro 0.00474** 0.00474** 1,761 1,520
 (0.00231) (0.00229) (11,214) (11,255)
     

Fort -0.00423*** - 7,121*** -
 (0.000510) - (915.3) -
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VARIÁVEIS CARGA TRIBUTÁRIA ARRECADAÇÃO DE ICMS 
EQUAÇÃO (1) EQUAÇÃO (2) 

Polo 1.98e-07*** 1.79e-07*** - 3,704***
 (5.25e-08) (5.24e-08) - (463.7)
     

Tempo_de_Atividade - -0.00423*** -0.132 -0.107
 - (0.000415) (0.0896) (0.0912)
     

Constante 0.0408*** 0.0415*** 46,734*** 47,380***
 (0.00179) (0.00178) (8,436) (8,518)

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: i. O valor entre parênteses reporta a erro padrão. / ii. *, ** e *** denotam a significância estatística ao 
nível de 1, 5 e 10%, respectivamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A publicação do Decreto 29.560/2008 que adotou a sistemática para o segmento 

mercantilista atacadista, por meio da prática de substituição tributária entre as empresas 

optantes do Simples Nacional, constituiu o objeto de estudo desta dissertação. Pretendeu-se 

versar sobre os impactos da substituição na carga tributária e da arrecadação de ICMS para o 

segmento de mercearia no Ceará, durante os anos de 2007 a 2010. 

Lembrando que após o advento da substituição tributária as empresas optantes do 

SN no regime Normal passaram a ter a mesma carga tributária do que as ME e EPP. Diante 

disso, a hipótese a ser investigada parte da premissa que após o Decreto não haveria mais 

diferença entre os regimes de recolhimento. 

Para testar a hipótese supracitada, adotou-se o método de diferenças em 

diferenças, uma vez que a base de dados fornecida pela SEFAZ contempla informações das 

empresas durante os anos de 2007 (antes da política), 2008 a 2010 (após a substituição 

tributária). Além disso, a base ainda possui informações sobre as empresas do regime Normal 

(beneficiadas pelo Decreto, denominadas de grupo de tratamento) e da ME e EPP (grupo de 

controle). 

Assim, por dispor de um painel de dados, foram estimados modelos considerando 

um agrupamento deles, isto é Pooled, pelo método de MQO com erro padrão robusto, para 

aferir o impacto da substituição sobre a carga tributária e arrecadação de ICMS das empresas 

cearenses optantes do SN no segmento de mercearias. 

Primeiramente, foram estimados dois modelos para cotejar o impacto da 

substituição sobre a carga tributária média.  De acordo com os resultados do modelo Pooled, 

os resultados mostraram efeitos distintos para as ME e EPP.  Enquanto as primeiras tiveram 

um aumento relativo na carga tributária em relação às Normais, as últimas foram mais 

beneficiadas.  

Estes resultados controversos podem ser investigados em trabalhos futuros sob 

algumas hipóteses a seguir elencadas. 

Sendo as EPP geralmente estabelecimentos maiores e melhores organizados que 

as ME, podem aquelas ter passado a adotar comportamentos defensivos tais como passado a 

adquirir seus produtos de fornecedores internos, com o imposto já retido anteriormente, tendo 

em vista a entrada do segmento atacadista na sistemática da substituição. Podem também ter 

recebido um tratamento tributário mais favorecido pelo Estado. Ou, até mesmo, adotado um 

planejamento de elisão de tributos que tenham diminuído sua carga tributária. 
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