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RESUMO

A Constituição Federal de 1988 estabelece que os estados devem transferir 25% da 

arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal aos 

municípios, do quais 75% devem ser repassados proporcionalmente ao Valor 

Adicionado Fiscal e 25% por meio de critérios definidos em legislação própria. Posto 

isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos na redistribuição e na 

desconcentração da parcela de participação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços aos municípios de Minas Gerais, mediante a Lei estadual n° 

18.030, de 12 de janeiro de 2009. Para tal fim, primeiramente é realizada uma 

revisão teórica do federalismo, tanto no que diz respeito à organização de poder no 

Estado brasileiro, quanto no que tange ao atual processo de descentralização do 

país. Em seguida, a pesquisa concentra-se ao regime fiscal-federativo brasileiro, por 

meio da sua análise histórica e do seu modelo de transferência intergovernamental. 

Ainda, aprofunda-se o estudo da construção deste imposto nacional e na 

estruturação da sua Cota-Parte aos municípios de Minas Gerais. Com o intuito de 

auxiliar a análise teórica descritiva, pretende-se quantificar as implicações dos novos 

critérios da Lei do n° 18.030 em comparação às antigas regras da Lei n° 13.803, de 

27 de dezembro de 2000, tanto em relação à receita total do conjunto de municípios 

quanto à sua participação por faixas populacionais e por conjuntos de critérios. 

Assim, como são constatados, os novos parâmetros promovem uma nova 

redistribuição fiscal.

Palavras chave: Federalismo; Regime Fiscal-Federativo; Transferências 

Intergovernamentais; Cota-Parte ICMS; Lei Robin Hood.



ABSTRACT

The Brazilian Constitution of 1988 establishes that states must transfer 25% of value- 

added tax on the circulation of goods, interstate and intercity transportation and 

communication services collection to its municipal administrations, of which 75% 

must be transferred proportionally to Fiscal Added Value and 25% through fiscal 

criteria defined in its own legislation. That said, the current paper aims to analyze the 

effects on the redistribution and deconcentration of this value-added tax for the 

municipal administrations of Minas Gerais, provided by law n° 18.030, of January, 

12th, 2009. For such a purpose, firstly it is made a theoretical revision of federalism, 

both when in State’s power organization and when it comes to the current process of 

fiscal decentralization around the country’s spheres of government. Then the 

research concentrates on Brazil’s fiscal-federative regime, through analyzing its 

historic and its intergovernmental transfer template. This revision also deeply studies 

the construction of this national tax and the structuration of its quota of the municipal 

administrations in Minas Gerais. In order to assist the descriptive theoretical analysis, 

this paper quantifies the implications of the new criteria -  provided by Law n° 18.030 

-  as opposed to the old criteria provided by Law n° 13.803, of December, 27th, 2000. 

both when it comes to the total income of municipal administrations group, and when 

it comes to its participation by population ranges and by criteria joints. Thus, the 

results indicates that the new parameters promote a new fiscal redistribution.

Keywords: Federalism; Fiscal-Federative Regime; Intergovernamental Transfers; 

ICMS Quota; Robin Hood Law.
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1 INTRODUÇÃO

A República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado Democrático 

de Direito e apresenta uma união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, conforme disposição da Constituição de 1988, art. 1°, caput 

(BRASIL, 1988). A promulgação desta carta constitucional promoveu além da 

repactuação entre os seus entes, uma verdadeira transformação no federalismo 

brasileiro.

As diretrizes descentralizadoras do novo pacto federativo promoveram 

uma transformação na autonomia política e fiscal das unidades brasileiras, assim 

como das relações intergovernamentais. As alterações institucionalizaram um novo 

regime fiscal-federativo, fortalecendo as bases tributárias dos entes subnacionais e 

potencializaram a repartição dos recursos públicos por meio das transferências 

fiscais entre os níveis de governo.

Dentro desse quadro, destaca-se a consolidação da competência 

estadual do principal imposto de consumo do país, o Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de (ICMS) e o aumento da participação dos 

municípios em seu montante total. Assim, o art. 58, inciso IV da Constituição Federal 

de 1988 institui que 25% do total arrecadado pelos Estados por meio deste tributo 

devem ser transferidos aos municípios de sua jurisdição (BRASIL, 1988).

O valor do repasse do ICMS aos municípios mineiros assume significativa 

participação nas respectivas receitas públicas totais, configurando-se como a 

principal transferência intergovernamental a nível estadual. Dessa forma, a 

descentralização financeira no país reestruturou a composição dos cofres públicos 

municipais e buscou a promoção do equilíbrio fiscal dos entes locais. Ainda sobre as 

transferências correntes, destacam-se as alterações no rateio da receita proveniente 

de impostos e a participação desses nos fundos, como no Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM) e no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os critérios de distribuição do ICMS aos municípios também estão 

previstos na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Do total destinado aos 

municípios, 75% devem ser distribuídos de forma proporcional ao Valor Adicionado 

Fiscal (VAF) de cada jurisdição (art. 158, parágrafo único, inciso I). O montante
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restante (25%) fica concebido aos estados a autonomia na definição dos parâmetros 

(art. 158, parágrafo único, inciso II). Assim, em exigência constitucional, o Estado de 

Minas Gerais instituiu ao longo dos anos, novas formas de distribuição dessa 

parcela, por meio de leis, intituladas de Lei Robin Hood.

Em 2009, o Estado de Minas Gerais promoveu uma importante alteração 

na distribuição do ICMS aos municípios mineiros com a publicação da Lei n° 18.030, 

de 12 de janeiro de 2019 (MINAS GERAIS, 2009). Essa lei modificou a última Lei 

Robin Hood, criando uma metodologia que ficou conhecida como "ICMS Solidária” 

(MINAS GERAIS, 2009). A lei institui novos critérios de repasse, assim como alterou 

a participação dos valores percentuais dos demais critérios. Dentre os objetivos 

intrínsecos deste novo dispositivo legal, ressalta-se a indução do recurso público 

estadual na implementação de políticas públicas e o fortalecimento da coordenação 

política e fiscal entre os seus níveis de governo (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2010).

Diante da reformulação dos critérios de repasse no Estado de Minas 

Gerais mediante Lei do ICMS Solidário, é essencial que seja realizada uma análise 

sobre os efeitos dessa repartição dos recursos aos municípios mineiros. Assim, 

busca-se com esse trabalho, a investigação do sistema de partilha fiscal brasileiro, 

com o propósito de descrever os efeitos redistributivos dos recursos do ICMS no 

estado de Minas Gerais, por meio desse instituto legal. Ressalta-se que não se 

pretende resumir todos os aspectos da distribuição do ICMS em Minas Gerais, pelo 

contrário, o estudo enuncia um importante instrumento legal no sistema federativo e 

fiscal brasileiro. Desta forma, esta pesquisa está ligada a outros trabalhos sobre os 

critérios de repasse do ICMS, como a publicação do livro a "Avaliação de Impacto da 

Lei do ICMS Solidário: Lei N° 18.030, de 2009”, pela Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais, e a apresentação de trabalhos acadêmicos, elaborados na Escola de 

Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, evidenciando a relevância do tema.

Nesse sentido, para responder a problemática proposta por esse trabalho, 

definiu-se como objetivo geral a análise dos efeitos na redistribuição e 

desconcentração dos repasses estaduais referentes à parcela da arrecadação do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e de Serviços (ICMS) aos municípios do 

Estado de Minas Gerais, mediante a Lei n° 18.030/2009, entre 2010 e 2018.

Para auxiliar no desenvolvimento dessa pesquisa, foram formulados cinco 

objetivos específicos:



17

a) Analisar o sistema federativo brasileiro e os instrumentos normativos 

fiscais acerca do ICMS.

b) Descrever os institutos legais sobre o repasse intergovernamental do 

ICMS no Estado de Minas Gerais.

c) Levantar os dados referentes às transferências intergovernamentais 

da Cota-Parte do ICMS, valor global e por critérios, aos municípios do Estado de 

Minas de Gerais, no período de 2010-2018.

d) Investigar as implicações da Lei n° 18.030 na concentração da 

receita do ICMS ao conjunto dos municípios mineiros.

e) Analisar as participações dos critérios de repasse no período de 

2010-2018, por grupos populacionais e por grupos de critérios de afinidade, e 

comparar a distribuição deste por meio das duas últimas versões da Lei Robin Hood.

Como forma de cumprir com esses objetivos, foram realizadas pesquisas 

documentais e bibliográficas para interpretar as alterações legais no sistema de 

rateio do ICMS. Especificamente sobre as pesquisas documentais, discorreu sobre 

toda a legislação deste tributo no Brasil e do seu sistema de repasse, como linha 

central, as regulamentações do Estado de Minas Gerais após a Constituição Federal 

de 1988. De forma conjunta, as pesquisas bibliográficas enunciaram sobre as 

principais teorias e modelos a respeito do sistema federativo, adentrando na 

temática do federalismo fiscal, e promovendo uma breve discussão sobre o processo 

de descentralização das políticas públicas.

Além disso, o trabalho conta com uma análise quantitativa dos índices e 

valores de transferência que refletem a distribuição da Cota-Parte do ICMS para os 

853 municípios mineiros, por valor global e por seus respectivos critérios, 

provenientes do banco de dados da Fundação João Pinheiro. Destaca-se que o art. 

159, II da Constituição Federal, determina que 10,0% do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) devem ser repassados aos Estados e ao Distrito Federal, 

proporcionais ao valor exportado pelo ente com base nas regras de repasse do 

ICMS. Dessa forma, os valores de repasse utilizados nesse trabalho contemplam os 

recursos do ICMS e do IPI-exportação, o Fundo de Compensação pela Exportação 

de Produtos Industrializados.
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A partir do modelo analítico construído e da apresentação das 

considerações finais, será possível aplicar os resultados deste trabalho como forma 

de aperfeiçoar o processo de descentralização dos recursos dentro do atual contexto 

político e econômico de discussão de uma reforma tributária, da mesma maneira 

servir como base de estudo sobre efeitos de novas alterações na própria Lei n° 

18.030, de 12 de janeiro de 2019.

Sendo assim, esse trabalho se divide em seis capítulos. O primeiro 

capítulo é a introdução. O capítulo 2, por sua vez, objetiva-se expor uma discussão 

teórica sobre o federalismo brasileiro e a disposição de atribuições e 

responsabilidades entre os entes federados. Inicialmente, apresentam-se as 

principais definições, características e modelos tradicionais do federalismo, que 

moldam o nível de autonomia dos Estados dentro do pacto federativo. Ao discorrer 

sobre as características do sistema adotado no Brasil, evidenciam-se as suas 

peculiaridades, principalmente do atual processo de descentralização e da 

disposição de poder entre os níveis de governo.

O processo de descentralização fiscal é o tema abordado no terceiro 

capítulo. Inicialmente, como forma de contextualizar o processo histórico do sistema 

fiscal federativo no Brasil, apresenta-se os principais conceitos dentro do tema e o 

modelo geral de transferências fiscais. Dessa forma, enunciam-se as principais 

alterações do sistema fiscal brasileiro desde a primeira Constituição republicana de 

1891 até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Por fim, foi apresentado 

modelo brasileiro de repasse fiscal entre os entes.

Em seguida, é apresentada uma seção específica para descrição do 

ICMS, destacando os aspectos tributários e fiscais. Além do mais, o capítulo 4 expõe 

a construção do próprio ICMS e do seu sistema de transferência intergovernamental 

até a Constituição de 1998. Por fim, encontra-se uma análise dos principais 

dispositivos legais de transferência fiscal aos municípios mineiros, destacando-se a 

análise dos critérios dispostos nas versões da Lei Robin Hood. Dessa forma, 

considerada uma das mais importantes para atender o objetivo do trabalho, essa 

seção busca explanar a construção dos critérios de repasse desse tributo, com a 

apresentação das principais justificativas e dos objetivos legais intrínsecos.

O capítulo 5 apresenta a fundamentação metodológica desta pesquisa, 

com os embasamentos teóricos dos instrumentos a serem utilizados. Posto isso, o 

capítulo 6 analisa as implicações da nova distribuição da parcela do ICMS destinado
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aos 853 municípios do estado mediante a Lei n° 18.030/2009. O exame dos 

resultados foi dividido em duas partes, sendo a primeira destinada ao estudo dos 

níveis de concentração desta receita fiscal ao conjunto de municípios. Em seguida, 

analisa-se a repartição da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação entre o cenário anterior e 

posterior da Lei do ICMS Solidário, aplicando os repasses fiscais no ano de 2018 por 

grupos de estudos, tanto por extratos populacionais quanto por grupos temáticos.

O capítulo 7 apresenta as ponderações finais acerca desta pesquisa, 

pontuando os efeitos da Lei n° 18.030/2009 na redistribuição e na desconcentração 

da transferência intergovernamental do ICMS e do IPI-Exportação no Estado de 

Minas Gerais.
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2 O FEDERALISMO

2.1 Definições, características e modelos

As nações organizam seu território politicamente por duas formas 

principais, por meio da estrutura de um Estado unitário ou de uma forma de Estado 

composto (SILVA, 2013). Os Estados unitários estruturam-se em torno de uma única 

unidade central, dotada de uma competência legislativa exclusiva (BITTENCOURT, 

2008). Segundo André Tavares (2012), ainda que se mantenha o poder político 

concentrado, essa disposição pode apresentar uma organização interna em 

unidades administrativas, mas ausentes de poder e sempre subordinadas à esfera 

central. Assim, o Estado Unitário pode apresentar uma descentralização específica, 

uma vez que gera "uma forma de autarquia territorial no máximo, e não uma 

autonomia político-constitucional [...]” (SILVA, 2013, p. 101).

Ao contrário, os Estados compostos, especificamente as federações e 

confederações, mantém uma coordenação política interna entre mais de um ente. O 

poder nessa divisão espacial do território é repartido entre as organizações 

governamentais autônomas (SILVA, 2013), assim, podem ser classificadas como 

"fórmulas teóricas forjadas para entrelaçar diversos Estados” (TAVARES, 2012, p. 

1073). A principal diferença entre as formas confederadas e federadas refere-se à 

disposição da soberania entre as suas unidades, já que "a soberania, no 

federalismo, é atributo do Estado Federal como um todo”, diferente do modelo 

confederado (BRANCO, 2012). Segundo Nader (2014), a soberania é um dos três 

elementos formadores do Estado, conjunto da população e do território, e é definida 

como a sua fonte de poder, ou seja, "[...] o poder de livre administração interna de 

seus negócios. É a maior força do Estado, a summa potestas, pela qual dispõe 

sobre a organização política, social e jurídica, aplicável em seu território” (NADER, 

2014, p. 141).

Para Tavares (2012), a confederação pressupõe uma união contratual 

entre Estados soberanos. Dessa forma, essa cooperação não permite a elaboração 

de um dispositivo constitucional, apenas acordos internacionais, com determinados 

objetivos específicos. Assim, visto a existência dessa soberania, esses tratados são 

caracterizados como dissolúveis, uma vez que essa aliança pode ser desfeita a 

qualquer momento (BITTENCOURT, 2008). Em contraposição, as federações
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organizam-se por unidades autônomas, mas abdicadas de uma soberania frente ao 

poder do Estado federal (TAVARES, 2012). Deste modo, o documento jurídico que 

oficializa a integração dos entes federados e assegura o pacto federativo é a 

Constituição, um acordo indissolúvel (BITTENCOURT, 2008). Ressalva-se que o 

instrumento constitucional assume papel fundamental na constituição do pacto 

federativo, mas o seu fortalecimento também está atrelado a outros dispositivos 

federativos, que promovem e efetivam a coordenação e cooperação entre os entes 

(ABRUCIO; FRANZESE, 2007).

A primeira nação a adotar o federalismo foi os Estados Unidos da 

América, com a promulgação da Constituição de 1787, (SILVA, 2013). As antigas 

colônias britânicas organizavam-se em uma confederação. Segundo Branco (2012), 

a soberania dos Estados americanos dificultava o consenso nas deliberações, 

reduzindo-as em recomendações e enfraquecendo o pacto federativo. Assim, o 

dispositivo constitucional americano propôs a unificação dos Estados como forma de 

proteger o interesse em comum, instituindo uma divisão política em Estados 

federados autônomos e não soberanos (BITTENCOURT, 2008).

Segundo Riker1 (1964 apud ARRETCHE, 2001, p. 23) a organização do 

Estado em uma federação é definida por um "governo que está verticalmente 

dividido entre governos regionais e governo central, de modo que cada um tem 

autoridade exclusiva em sua área de atuação”. Assim, o acordo federativo propõe a 

coexistência e a integração de diferentes Estados na tomada de decisões 

(ABRUCIO; FRANZESE, 2007). Apesar dessa divisão vertical de poderes, os entes 

federados "encontram-se no mesmo patamar hierárquico, ou seja, não há hierarquia 

entre essas diversas entidades, ainda que alguma seja federal e outras estaduais ou 

municipais” (TAVARES, 2012, p. 1099).

No tocante ao âmbito e o escopo de atuação de cada ente, Gibson2 (2004 

apud SOUZA, 2005) esclarece que o federalismo apresenta como característica 

fundamental, a descentralização. Assim, os diferentes níveis de organização 

dispõem de uma característica básica, a autonomia federativa. Essa propriedade 

intrínseca do federalismo pode ser definida como a "[...] capacidade de

1 RIKER, W. Federalism, Origin, Operation, Significance. Little, Brown and Company, 1964
2 GIBSON, E. Federalism and Democracy: Theoretical Connections and Cautionary Insights.
2004. In: ____ . (ed.). Federalism and Democracy in Latin America. Baltimore: Johns
Hopkins University.
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autodeterminação dentro do círculo de competências traçado pelo poder soberano” 

(BRANCO, 2012, p. 856). Dessa forma, a atribuição do poder político e 

administrativo possibilita os Estados federados legislar sobre matéria específica e de 

forma complementar as esferas centrais, previamente dispostos na Constituição 

Federal (BRANCO, 2012). Em outras palavras, as competências e atribuições de 

cada ente federado estão definidas constitucionalmente, bem como seus limites, 

como reflexo do acordado no pacto federativo, sendo a forma de salvaguardar a 

autonomia federativa, "argamassa” de todo o sistema.

Para Bittencourt (2008), a descentralização baseia-se na distribuição de 

competências entre pessoas. Assim, como a Constituição Federal comporta-se 

como um dispositivo legal que oficializa e fundamenta juridicamente a Federação, a 

descentralização política representa o sistema de repartição de competências entre 

os Estados federados previsto neste dispositivo constitucional (BRANCO, 2012). 

Dessa forma, com abdicação da soberania dos entes, "somente por meio da 

manifestação originária do poder constituinte é que pode haver a divisão de tarefas e 

competências dentro de um Estado federal” (TAVARES, 2012, p. 1105).

Segundo José Afonso da Silva, as competências são definidas como "as 

diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais 

para realizar suas funções” (SILVA, 2013, p. 498). Assim, como não há hierarquia 

entre a unidade federativa e os entes federados, e como forma de atribui-los a 

autonomia, os textos constitucionais que regem o federalismo proporcionam uma 

repartição de atribuições (TAVARES, 2012). Dessa forma, essa repartição 

constitucional do poder define o Estado federal (SILVA, 2013). Ademais, esse 

processo de divisão é fundamental para a constituição de um Estado Federal, uma 

vez que essa distribuição assegura o pacto federativo entre os níveis de governos 

(BITTENCOURT, 2008).

O sistema de distribuição de atribuições e a definição dos seus limites de 

competências no federalismo estão sujeitos à natureza e o passado histórico da 

federação (SILVA, 2013, p. 479). Apesar dessa dependência, esse sistema de 

repartição apresenta um princípio geral que rege o seu funcionamento, o "princípio 

da predominância do interesse” (SILVA, 2013, p. 780). Segundo André Tavares, 

esse princípio assume:
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[...] que à União cabe tratar das matérias de interesse geral, nacional, 
amplo. Aos Estados, daquelas que suscitam um interesse menor, 
mais regional. Por fim, aos Municípios cabe tratar das matérias de 
interesses restritos, especialmente locais, circunscritos a sua órbita 
menor (TAVARES, 2012, p. 1151).

Entretanto, Silva (2013) pondera que essa definição entre os interesses 

nacionais, regionais e locais apresenta contradições e limitações no Estado 

Moderno, principalmente em relação à ampliação na atuação destes. Assim, "certos 

problemas não só de interesse rigorosamente nacional, por não afetarem a Nação 

como um todo, mas não são simplesmente particulares de um Estado, por 

abrangerem dois ou mais” (SILVA, 2013, p. 480).

Ademais, a instituição de uma organização federativa pressupõe como 

característica principal a participação dos seus respectivos Estados-membros na 

tomada de decisões nacionais de ordens parciais (BITTENCOURT, 2008). Assim, os 

Estados federados detém o direito jurídico de participarem na formação da vontade 

federal, dentro das Casas do Poder Legislativo, em que manifestam seus 

posicionamentos frente à elaboração e a alterações de normas jurídicas, assim 

como no texto constitucional, por meio de Emendas Constitucionais (BRANCO, 

2012). Dessa forma, os entes envolvem-se nas deliberações da União, mas não 

estão assegurados da prerrogativa de desligarem do poder central, ou seja, o "direito 

de secessão” (BRANCO, 2012, p. 860).

Com base na definição do federalismo e de suas principais 

características, surgem algumas tipologias desta forma de Estado. Os principais 

modelos foram elaborados em torno dos diferentes textos constitucionais e sistemas 

políticos implantados, essencialmente pautados às origens do federalismo e o modo 

de distribuição das competências entre os níveis de governo (BRANCO, 2012). Um 

dos modelos elaborados refere-se à origem histórica do federalismo, por 

desagregação ou por agregação. Segundo Tavares, "[...] o Estado federal tanto pode 

advir de um antigo Estado unitário, que se descentraliza, como da reunião de 

antigos Estados independentes ou soberanos, para a formação de um único Estado, 

agora federal” (TAVARES, 2012, p. 1099).
o

De acordo com teórico Riker3 (1964) as federações do século XIX e XX, 

que apresentam a origem agregativa, passaram por uma conciliação entre os

3 RIKER, W. Federalism, Origin, Operation, Significance. Little, Brown and Company, 1964
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governos centrais e regionais frente a uma "[...] ameaça ou oportunidade de 

expansão ou defesa militar ou diplomática” (apud ARRETCHE, 2001, p. 24). Dessa 

forma, os Estados cedem sua soberania ao poder central por interesses comuns, 

principalmente com o intuito de fortalecer a ideia de unidade de poder, 

proporcionando a união das subdivisões territoriais heterogêneas de forma 

autônoma (ABRUCIO; FRANZESE, 2007).

Essa análise de cunho universal é desconstruída por outros autores. Ivo 

Duchacek4 (1970) e Preston King5 (1982) questionam a generalização da origem do 

federalismo ser atrelada unicamente a interesses militares expansionistas, a 

intimações e perigos externos (apud ARRETCHE, 2001, p. 25). Eles acrescentam 

que os interesses econômicos também seriam importantes para a manutenção e 

unificação dos Estados federados.

Outras tipologias do federalismo abordam as formas de repartição de 

atribuições entre os entes. O Federalismo pode ser constituído por uma conciliação 

entre o governo central e na independência dos governos locais, por meio de 

mecanismos institucionais, como forma de garantir a perpetuação da integração dos 

entes federais (TAVARES, 2012). Para Biondini (2007), esse modelo clássico 

adotaria o Estado com uma estrutura centralizada e descentralizada 

simultaneamente. Assim, este modelo dual segue diretrizes diretas com a 

Constituição norte-americana no direito comparado, em que "conferiu à União 

poderes enumerados e reservou aos Estados-membros os poderes não 

especificados” (BRANCO, 2012, p. 858). Ademais, esta conjugação de poderes 

enumerado e reservados poderia ser aplicada de maneira inversa, com a 

designação dos poderes enumerados aos Estados, assim como de maneira geral 

para todas as entidades federativas (SILVA, 2013).

O moderno modelo de federalismo desprende do antigo tipo dual, uma 

vez que não apresenta mais correspondência a organização do estado 

contemporâneo (BIONDINI, 2007, p. 8). Segundo André Tavares, o fortalecimento do 

papel do Estado, com a expansão do Estado de Bem-Estar Social na segunda

DUCHACEK, I.D. Comparative Federalism. The Territorial Dimension of Politics. Santa Barbara,
Holt, Rinehart and Winston Inc., 1970.

5
KING, Preston. Federalism and Federation. Baltimore: John Hopkins University Press, 1982.
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metade do século XX, promoveu uma diluição das atribuições fixas dos entes e uma 

unificação do Estado com o federalismo cooperativo, ou seja, não havia mais uma 

separação nítida na repartição de competências (TAVARES, 2012). Esse novo 

modelo fortaleceu os poderes da União, com a instituição de competências 

legislativas próprias e compartilhadas pelos Estados-membros autônomos, ao adotar 

uma forma de repartição complexa, em matérias específicas e não unicamente 

exclusivas entre os entes (BRANCO, 2012; SILVA, 2013). Assim, segundo Paulo 

Bonavides (1994) essa cooperação acabou sobrepondo e subordinando os entes a 

União.

Outra tipologia apresentada, segundo Paulo Gustavo Branco (2012), é a 

caracterização do federalismo por meio de uma repartição de competências 

centralizadora, centrada no âmbito da esfera federal, e a descentralizadora, que 

permite os entes formas de atribuição ampliadas. Arretche (2001) explica que essas 

características nos Estados-nação não se devem sobrepor, assim um:

[...] Estado somente pode ser considerado federativo se as relações 
entre os níveis de governo forem simultaneamente de coordenação e 
mútua independência, princípios esses que devem estar presentes 
não apenas constitucionalmente, mas também no funcionamento 
efetivo das instituições políticas (ARRETCHE, 2001, p. 25).

Dessa forma, o poder "central não pode estar subordinado aos governos 

regionais, nem estes subordinados ao governo central” (WHEARE6, 1964 apud 

ARRETCHE, 2001, p. 25). O federalismo deve promover um equilíbrio, ou seja, "uma 

dosagem contrabalançada de competências” (BRANCO, 2012, p. 858) dos seus 

Estados por meio de seus respectivos instrumentos federativos e instituições 

cooperativas.

Ademais, identifica-se outra classificação sobre a distribuição de 

competências no federalismo, a divisão horizontal e vertical. Conforme Branco 

(2012), a repartição horizontal promove a alocação de matérias de forma específica 

para cada nível de governo. De forma oposta, a distribuição vertical promove 

atribuições dentro da mesma matéria às organizações governamentais, de forma 

complementar. Assim, essa forma repartição é: "[uma] técnica, no que tange às 

competências legislativas, deixa para a União os temas gerais, os princípios de 6

6 WHEARE, K.C. Federal Government. Nova York: Oxford University Press, 1964.
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certos institutos, permitindo aos Estados-membros afeiçoar a legislação às suas 

peculiaridades locais” (BRANCO, 2012, p. 859).

Por fim, outra tipologia permite a comparação política-administrativa entre 

os níveis de governo, o federalismo simétrico e assimétrico. Como traduz o próprio 

nome, o federalismo simétrico é caracterizado por um sistema em que os Estados 

apresentam certa similaridade (TAVARES, 2012). Assim, os entes são considerados 

iguais, perante as constituições nacionais e demais instituições federativas de forma 

jurídica, desde a atribuição de competências à repartição dos poderes. Além da 

perspectiva jurídica, os entes podem apresentar um nível de homogeneidade 

territorial, socioeconômica e cultural (ZIMMERMANN7, 1999 apud TAVARES, 2012,

p. 1100).

De forma oposta, os Estados que adotam um sistema assimétrico 

assumem já no pacto federativo as diferenças reais entre suas unidades (TAVARES, 

2012). Para Pires (2017), a assimetria está presente em todas as federações, em 

seus diferentes níveis, mesmo nas nações que adotam um regime jurídico 

equânime, com competências idênticas aos entes. Apesar da análise da simetria 

sugerir "uma maior aproximação ao ideal de igualdade, não se pode esquecer que 

os diferentes não podem ser tratados igualmente” (PIRES, 2017, p. 134). Deste 

modo, as federações instituem regras e normas com o intuito de promover a 

coordenação destes e estabelecer contrapesos entre os entes federados (ABRUCIO; 

FRANZESE, 2007).

Para Arretche (2001), nenhuma nação adotou uma organização federativa 

idêntica à forma de Estado de outra nação. Os mecanismos institucionais, a 

disposição das competências e das esferas de poder, o sistema político e as 

trajetórias históricas de cada país apresentam grande diversidade. Dessa forma, é 

fundamental a necessidade de superação e do reconhecimento das especificidades 

e das características, para a definição de "modelos de Estados federativos” 

(ARRETCHE, 2001, p. 26). Á vista disso, a próxima subseção apresenta-se o 

sistema federativo brasileiro.

7 ZIMMERMANN, Augusto. Teoria Geral do Federalismo Democrático. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1999.
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2.2 O Federalismo Brasileiro

O Brasil adota a Federação pela primeira vez no final do século XIX, com 

a proclamação da República em 1889, sendo efetivada essa forma de Estado com a 

promulgação da Constituição de 1891 (SILVA, 2013). Apesar da união dos Estados 

federados brasileiros autônomos estar assegurada nos textos constitucionais 

posteriores, o país passou por diversos arranjos federativos (SOUZA, 2005). 

Atualmente, como é declarado na Constituição Federal de 1988 (art. 1°) adota-se 

uma República Federativa em Estado Democrático de Direito, firmada e pactuada 

por uma união indissolúvel (BRASIL, 1988).

Segundo Tavares (2012), a Constituição de 1891 (art. 1°) promoveu a 

transformação da antiga aliança entre as províncias brasileiras em uma união 

formada por Estados com autonomia federativa. Segundo Celina Souza, o primeiro 

texto constitucional brasileiro fortaleceu a unidade brasileira por meio de uma 

organização espacial política entre seus entes em um pacto indissolúvel, assim este 

"[...] seguiu uma promessa descentralizadora do mote republicano: centralização, 

secessão; descentralização, unidade” (SOUZA, 2005, p. 107).

A origem da federação brasileira pode ser caracterizada como um 

processo desagregativo. O governo republicano institui o federalismo por meio do 

desmembramento do Império, um Estado unitário. Segundo Celina Souza, como a 

reorganização do Estado brasileiro não esteve sujeita a interesses militares e não foi 

atrelada a "clivagens sociais decorrentes de conflitos étnicos, linguísticos ou 

religiosos” (SOUZA, 2005, p. 106), a questão da unidade territorial não apresentava 

demais problemas (SOUZA, 2005). Dessa forma, apesar da inspiração política norte- 

americana, a sua criação "não resultou de um pacto entre as unidades autônomas, 

mas de um processo de uma descentralização de poder do centro para os estados 

[...]” (ABRUCIO; FRANZESE, 2007, p. 15), caracterizando o Brasil em uma
Q

federação atípica e não agregativa, segundo a tipologia proposta por Riker8 (1964 

apud ARRETCHE, 2001, p. 24).

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o Brasil 

apresenta uma estrutura federativa constituída por quatro componentes, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 18°). Assim, a organização política

Q

RIKER, W. Federalism, Origin, Operation, Significance. Little, Brown and Company, 1964.
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administrativa do país assegura aos seus Estados-membros uma autonomia 

federativa, em conformidade ao artigo 1° do mesmo dispositivo constitucional 

(SILVA, 2013).

Como forma de manter a integração e o equilíbrio dos componentes da 

federação brasileira, a Constituição prevê algumas limitações aos seus Estados- 

membros (SILVA, 2013). André Tavares argumenta que "essas vedações sustentam 

certa unidade, necessária e inafastável, a prevalecer na estrutura federativa, de 

maneira que esta possa atender à necessidade imanente de um minimum de coesão 

entre seus componentes” (TAVARES, 2012, p. 1113).9

Dessa forma, as paridades entre as unidades são institucionalizadas e 

fortalecem a união federativa, como é evidenciado na imunidade tributária do 

sistema fiscal brasileiro, "[...] já que não há hierarquia ou subordinação entre 

referidas entidades, não há lugar para que umas imponham, em relação às outras, 

impostos sobre seus patrimônios, rendas ou serviços” (TAVARES, 2012, p. 1116). 

Dessa maneira, o desenho federativo brasileiro ao aplicar restrições ao governo 

federal e assegurar o equilibro entre as unidades federativas, o Brasil assemelha-se 

aos Estados federados mais democráticos (SOUZA, 2001).

Complementar ao texto constitucional, o Código Civil, por meio da Lei n° 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002), afirma que os componentes 

federais são pessoas jurídicas de direito público, sendo titulares de direitos e sujeitos 

a deveres e a obrigações (SILVA, 2013). Deste modo, os Estados-membros 

possuem competências próprias e podem ser classificados como "uma pessoa 

jurídica de direito público com capacidade política” (BITTENCOURT, 2008, p. 117).

Dessa forma, conforme argumenta Celina Souza (2001), essa engenharia 

brasileira constitucional institucionalizou diversificados núcleos de poder. Apesar de 

esses centros apresentarem certo nível de heterogeneidade, caracterizando o 

sistema por uma dependência financeira e política entre os níveis de governo, as 

unidades federativas participam ativamente do processo de tomada de decisão e na 

construção de políticas no país (SOUZA, 2001). Essa relação entre as unidades de 

poder promovem diversas formas para elaborar e implementar as políticas públicas, 

assim:

9 Como exemplo, é vedada a declaração de uma religião oficial aos entes brasileiros, em função do 
Estado brasileiro ser laico (inciso I), assim como, é impossibilitado à distinção e a preferência entre as 
entidades da federação (SILVA, 2013).
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tal característica promove a constituição de redes verticais entre 
estados, municípios e governo federal, assim como entre 
representantes do Legislativo e do Executivo. Essas redes ampliam 
as relações intergovernamentais tradicionais e reescrevem as 
também tradicionais formas federativas de distribuição territorial de 
poder (SOUZA, 2003, p. 374).

2.2.1 A definição das competências no âmbito do sistema federativo

O sistema de repartição de competências no Brasil é regido pela 

Constituição Federal de 1988, assiduamente reconhecida como a base do 

federalismo brasileiro, uma vez que essa repartição de poder "é pressuposto para a 

existência do Estado Federal” (BITTENCOURT, 2008, p. 114). Assim, o texto 

constitucional designou à União um campo maior de competências, limitando o 

campo de ação dos Estados, assim como dos Municípios, já que a composição 

deste terceiro componente do Estado Federal comprime a atuação no nível estadual 

(SILVA, 2013).

Assim, esse sistema estrutura-se por uma complexa distribuição 

(BITTENCOURT, 2008; SILVA, 2013). Quanto à forma em que as competências 

estão dispostas na Constituição, existem dois processos de distribuição, a repartição 

enumerada, em que as atribuições estão designadas de forma explícita no texto a 

referida entidade federativa, e a reservada, que significa a competência restante ao 

ente, ou seja, em que o ente é delegado como forma residual (SILVA, 2013).

Pode-se afirmar acerca da participação das unidades federativas, que a 

distribuição apresenta dois critérios básicos, os critérios horizontais e os verticais 

(BITTENCOURT, 2008). O critério horizontal de repasse designa as competências 

federativas de forma privativa e exclusiva. Para Silva (2013), essas duas formas são 

distintas, uma vez que não podem ser delegadas uniformemente. Assim, as 

competências destacadas no art. 21 da Constituição Federal 1988 são exclusivas e 

as enumeradas no art. 22 e em seu parágrafo único são privativas. Entretanto, as 

duas formas expressam o mesmo significado, exclusivas e privativas, podendo ser 

usadas sem distinção (BRANCO, 2012).

Quanto à distribuição de forma vertical, a participação dos entes ocorre de 

forma combinada e cumulativa para uma determinada atribuição (BITTENCOURT, 

2008). Comparativamente a classificação das competências horizontais, as 

competências verticais dividem-se em matérias legislativas concorrentes e
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administrativas compartilhadas (BRANCO, 2012). As competências administrativas 

comuns permitem a atuação entre os níveis federativos sobre a mesma matéria, 

assim o esforço de uma unidade não pressupõe a exclusão de outra (SILVA, 2013). 

Deste modo, a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, busca alcançar o "equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional” (BITTENCOURT, 2008, p. 116).

Ainda, a respeito da repartição vertical de atribuições entre as unidades 

de poder no Estado federal, ou seja, entre entes que apresentam diferentes 

capacidades institucionais e financeiras, Celina Souza ressalta que essa 

configuração apresenta problemas na organização de poder na federação brasileira, 

com a competição política e "a existência de conflitos e negociações em torno dos 

interesses dos entes federados” (SOUZA, 2005, p. 113). Esse tema será mais bem 

detalhado na subseção 2.2.2.

Especificamente sobre as competências legislativas concorrentes, o art. 

24 do texto constitucional brasileiro, permite que as entidades federativas legislem 

sobre matérias semelhantes (SILVA, 2013). Entretanto, o sistema presume que as 

normas gerais sejam elaboradas pela União e as normas específicas suplementadas 

pelos Estados (BRANCO, 2012). Ademais, em casos de matérias específicas 

ausentes de normas gerais, cabe aos Estados suplementar o conteúdo, ou seja, 

uma "competência suplementar” (BITTENCOURT, 2008, p. 116).

Deste modo, dentre as formas utilizadas de alocação nos textos 

constitucionais, que conferem a um determinado ente poderes enumerados e 

reservados, o Brasil pode ser classificado por enumerar os poderes de todas as 

entidades federativas, especificamente no sistema tributário, assemelhando-se a 

Índia e a Venezuela (SILVA, 2013).

Em suma, o sistema de repartição brasileiro atribui competências 

exclusivas e privativas, assim como possibilita atuações em áreas comuns, paralelas 

e concorrentes entre a União e os componentes do Estado Federal (SILVA, 2013). 

Desse modo, o Brasil apresenta características de modelo de repartição 

contemporâneo, uma vez que promove "competências enumeradas também para 

outras entidades federativas além da União” (TAVARES, 2012, p. 1151), 

desvencilhando do modelo dual assegurado na constituição norte-americana. Dada 

às especificidades do sistema brasileiro, é fundamental a explanação das 

competências dos respectivos entes nacionais.
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2.2.1.1 As competências da União

A União apresenta dois aspectos de análise, como o Estado federal e 

como uma entidade federativa (BITTENCOURT, 2008). Segundo André Tavares, ao 

analisar a União como a República Federativa do Brasil, entende-se que esta 

representa a nação brasileira frente aos interesses internacionais, ou seja, mediante 

relações externas com outros Estados soberanos (TAVARES, 2012). Ressalta-se 

que a União será analisada neste trabalho como uma entidade federal em 

conformidade a abordagem do Direito Constitucional e ao art. 18° da Constituição 

Federal de 1988.

Assim, a União não é vista como uma pessoa jurídica de Direito 

Internacional, apenas de direito interno, atribuindo as relações internacionais como 

uma das suas atribuições exclusivas (SILVA, 2013). Deste modo, essa unidade 

federativa é constituída pela "reunião das partes componentes, constituindo pessoa 

jurídica de Direito Público interno, autônoma em relação às unidades federadas [...]” 

(SILVA, 2013, p. 494).

A Carta Constituinte de 1988 (art. 21) atribuiu a União uma série de 

competências gerais, "abrangendo temas que envolvem o exercício de poderes de 

soberano, ou que, por motivo de segurança ou de eficiência, devem ser objeto de 

atenção do governo central” (BRANCO, 2012, p. 880). Assim, este é o único 

componente que possuem prerrogativas para exercer a soberania do Estado federal 

brasileiro em comparação aos Estado-membros, apesar deste atributo ser único do 

Estado Federal (SILVA, 2013).

Segundo José Afonso da Silva (2013), a União foi favorecida na 

repartição de competências constitucionais federativas. Assim, essa unidade 

federada dispõe de todas as formas de competências em análise, ou seja, participa 

de atribuições exclusivas, privativas, comuns e legislativas concorrentes (SILVA, 

2013). Para Paulo Gustavo Branco, as matérias fundamentais concentram-se no 

nível da União, como exemplo sobre o direito do trabalho e a cidadania, temas de 

"interesse comum à vida social no País” (BRANCO, 2012, p. 880).

2.2.1.2 As competências dos Estados
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Os Estados também são considerados como uma entidade federativa 

autônoma e com competências próprias (BITTENCOURT, 2008). De acordo Silva, 

essas unidades federadas por deterem essa autonomia reforçam a forma de Estado 

adotado, ou seja, "constituem instituições típicas do Estado Federal” (SILVA, 2013, 

p. 475). Ademais, segundo Michel Temer (2011) esse atributo de autonomia aos 

entes estaduais no Brasil é sustentado pela exigência de previsão constitucional 

específica para a intervenção da União (art. 34).

Marcus Vinicius Bittencourt esclarece que dentro do princípio da 

igualdade jurídica dos Estados-membros, a autoconstituição destes configura-se 

como um dois elementos fundamentais para a conceituação de uma forma de 

Estado Federal (BITTENCOURT, 2008). Assim, a Constituição Brasileira de 1988 

assegura aos Estados organizarem por Constituições próprias, observando os 

princípios do texto constitucional nacional (art. 25). Dessa forma, apesar dos Estado- 

membros adquirirem um poder constituinte, este não se igual ao poder constituinte 

originário, assim como um atributo da soberania (BRANCO, 2012). Assim, esse 

aspecto federativo é uma "expressão da autonomia desses entes, estando 

submetido a limitações, impostas heteronomamente, ao conteúdo das deliberações 

e à forma como serão tomadas” (BRANCO, 2012, p. 870).

As competências constitucionais dos Estados concentram-se na 

designação de atribuições reservadas e residuais, principalmente com o artigo 25 da 

Constituição Federal de 1988, assim como com as competências legislativas 

privativas (BRANCO, 2012). Apesar desse quadro, Marcus Bittencourt (2008) 

destaca que os Estados-membros também detêm competências tributárias 

numeradas e expressas de forma explícita, assim como de competências comuns e 

concorrentes.

2.2.1.3 As competências municipais

Marcus Bittencourt (2008) alega que a Constituição Federal de 1988 

caracterizou os municípios como uma entidade federativa integrante da Federação 

Brasileira. Assim, essas unidades "possuem autonomia política, ou seja, detém 

capacidade de autogoverno, auto-administração e auto-organização” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 116). Dessa forma os municípios organizam-se por meio
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de lei orgânica e contam com duas esferas de poderes próprias, o Poder Executivo e 

o Legislativo (BRANCO, 2012).

Apesar de o texto constitucional assegurar e fortalecer a autonomia dos 

municípios, a definição desta com uma entidade federativa apresenta divergência 

(SILVA, 2013; BRANCO, 2012). José Afonso da Silva afirma que:

Não é porque uma entidade territorial tenha autonomia político- 
constitucional que necessariamente integre ao conceito de federação 
brasileira. Não existe federação de Municípios. Existe federação de 
Estados. Estes é que são essenciais ao conceito de qualquer 
federação (SILVA, 2013, p. 477).

Os municípios são repartições político-administrativas dos Estados, uma 

vez que estes detém a competência de intervir (SILVA, 2013). Paulo Gustavo Branco 

ainda pondera que a ausência de um Poder Judiciário próprio, da não participação 

no Senado Federal por representantes municipais e a dependência estadual sobre a 

matéria de criação, desmembramento e fusão de novos municípios corroboram com 

a tese de que estes não conceituam como uma entidade federativa plena (BRANCO, 

2012). Vale esclarecer que esse não é o entendimento majoritário, prevalecendo a 

tese de que o Brasil é uma federação atípica, tendo sido atribuído aos municípios o 

status de ente federado (TAVARES, 2012). Assim, "a grande característica de nossa 

federação, a única de todos os Estados federados a reconhecer ao Município este 

status constitucional” (CASTRO10, 1985 apud TAVARES, 2012, p. 1132).

O sistema de repartição de competências delega aos municípios 

competências de interesse local, correspondente ao princípio da predominância do 

interesse (SILVA, 2013). Essa competência exclusiva municipal "caberá à lei 

orgânica de cada Município estabelecer, em suas linhas gerais, quais os assuntos 

sobre os quais a atuação local do Município é imprescindível” (TAVARES, 2012, p. 

1179). Ademais, destaca-se como atribuição exclusiva dos municípios a instituição e 

arrecadação de tributos competentes (art. 30, inciso I) (BITTENCOURT, 2008).

Ainda sobre esse sistema, em conformidade ao art. 30 da Constituição 

Federal de 1988, é atribuído aos municípios o poder de legislar sobre determinada 

matéria de forma suplementar a legislação federal e estadual (BRANCO, 2012).

10 CASTRO, José Nilo de. Morte ou Ressurreição dos Municípios? Rio de Janeiro: Forense, 1985.
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Entretanto, segundo Ubirajara Costódio Filho11 (2000 apud BITTENCOURT, 2008, p. 

117), os municípios não podem ser classificados como detentores de uma 

competência legislativa concorrente, uma vez que não possuem uma competência 

plena para legislar, sendo limitados a normas gerais superiores.

Segundo Souza, essa atribuição de poder aos municípios é um reflexo de: 

"uma longa tradição de autonomia municipal e de escasso controle dos estados 

sobre as questões locais.” (SOUZA, 2005, p. 110). Dessa forma, apesar da 

"Constituição de 1988 ter reduzido o número de casos em que o governo federal 

pode intervir nos estados e os estados nos municípios, o instituto da intervenção 

ainda vigora, embora sujeito à aprovação legislativa [...]” (SOUZA, 2005, p. 111).

Ainda em conformidade com a Constituição de 1988, o Distrito Federal 

configura-se como um componente específico do Estado Federal no Brasil (art. 18, 

§1°), abrigando a sede da União, representada pela Capital Federal, a cidade de 

Brasília, (TAVARES, 2012). Assim, apesar do Distrito Federal ser classificado com 

uma "pessoa jurídica de direito público, com capacidade política” (BITTENCOURT, 

2008, p. 131), ele apresenta especificidades dos Estados-membros e dos municípios 

(BRANCO, 2008; TAVARES, 2012).

Assim, o Distrito Federal é regido por uma lei orgânica e não apresenta 

instituições próprias do Poder Judiciário e do Ministério Público, assim como não 

apresenta subdivisões político-administrativas, comparativamente semelhante aos 

municípios (BRANCO, 2008). Deste modo, Tavares atribui ao Distrito Federal as:

competências legislativas, tributárias e materiais estaduais somadas 
às municipais (arts. 32, § 1°, e 147). Contudo, algumas de suas 
instituições são de responsabilidade direta da União (como a polícia). 
Daí poder-se afirmar que o Distrito Federal foi contemplado com uma 
competência própria, específica, que se afasta da competência dos 
Estados por duas ordens de fatores (TAVARES, 2012, p. 1150).

Em suma, as relações entre os níveis de poder e as instituições 

brasileiras evidenciam a construção de um sistema de repartição de competências 

específico, em destaque a definição dos municípios como um ente constitucional e 

autônomo, assim como a definição de atribuições comuns entre os demais níveis de

COSTODIO FILHO, Ubirajara. As Competências do Município na Constituição Federal de
1988. São Paulo: Celso Bastos, 2000.
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governo. Essa estruturação promoveu uma organização intergovernamental 

específica, em que se disserta no próximo item.

2.2.2 Federalismo competitivo ou federalismo cooperativo?

As diretrizes do texto constitucional vigente e o sistema de repartição 

federativo de competências conferiram maior autonomia aos governos subnacionais, 

consolidando uma organização política própria entre os entes. Os autores Marta 

Arretche (2004; 2010), Celina Souza (2003; 2005), Fernando Luiz Abrucio e Cibele 

Franzese (2007) dissertaram sobre as características dessa organização construída 

no sistema brasileiro, especificamente sobre a caracterização do federalismo em 

competitivo ou cooperativo.

Historicamente, o federalismo brasileiro foi estruturado em uma nação 

com enormes desigualdades socioeconômicas. A construção de um Estado 

Federado e o desenho das instituições brasileiras buscou a harmonização das 

clivagens entre as unidades e a garantia do "[...] equilíbrio da representação das 

jurisdições ricas e pobres [...]” (ARRETCHE, 2010, p. 589). A autora ainda esclarece 

que este sistema há grande afinidade à perspectiva de um federalismo cooperativo, 

uma vez que as entidades federativas brasileiras mantêm uma coordenação política 

administrativa, com a regulação e a disposição de competências comuns e 

concorrentes de forma específica (ARRETCHE, 2010).

Entretanto, Celina Souza argumenta que essa caracterização do Brasil 

por um sistema federativo cooperativo não é certa, em justificativa de:

[...] duas razões principais. A primeira está nas diferentes 
capacidades dos governos subnacionais de implementarem políticas 
públicas, dadas as enormes desigualdades financeiras, técnicas e de 
gestão existentes. A segunda está na ausência de mecanismos 
constitucionais ou institucionais que estimulem a cooperação, 
tornando o sistema altamente competitivo (SOUZA, 2005, p. 112).

Deste modo, sobre mesmo viés constitucional, Celina Souza afirma que o 

país possui características de um federalismo simétrico, principalmente em razão 

das "[...] regras sobre as competências, recursos e políticas públicas das entidades 

subnacionais são capítulos detalhados da Constituição, deixando pouca margem de 

manobra para iniciativas específicas” (SOUZA, 2005, p. 111). Entretanto, mesmo as
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unidades guardando similaridade de poderes e de atribuições, a federação brasileira 

é essencialmente assimétrica (SOUZA, 2005). Assim, as unidades de poder no país 

apresentam algumas especificidades e tratamentos diferentes dados pelo governo 

central. Para André Tavares:

Os Estados brasileiros receberam idêntico tratamento no pacto 
federativo, ignorando-se grandes e profundas diferenças, causando 
um desequilíbrio (a representação no Senado é um exemplo), por 
força de um federalismo equivocadamente simétrico (TAVARES,
2012, p. 1101).

Assim, no federalismo brasileiro é possível identificar as duas situações: 

cooperação e competição, ou simetrias e assimetrias. Se por um lado, têm-se como 

exemplos de tratamento simétrico as transferências dos Fundos de Participação e do 

Fundeb, bem como as políticas públicas de saúde e educação, que são estruturadas 

a partir do pressuposto da cooperação entre as unidades, por outro lado, tem-se 

como exemplos de competitividade horizontal a guerra fiscal, com a barganha sobre 

as concessões de benefícios fiscais dados por entes federados para atrair ou manter 

investimentos privados no seu território, e na dimensão vertical a ausência ou 

mesmo a baixa definição no tocante às competências e responsabilidades de cada 

ente federado na condução das demais políticas públicas, o que corrobora com 

Souza quando afirma que "[...] as relações intergovernamentais são altamente 

competitivas, tanto vertical como horizontalmente, e marcadas pelo conflito.” 

(SOUZA, 2005, p. 114).

A excessiva autonomia dos governos locais e as clivagens entre as 

unidades administrativas acabam comprometendo a cooperação horizontal e 

acirrando o quadro de desigualdades locais (ARRETCHE, 2010). Dessa forma, a 

consolidação em vinculações "predatórias e ausência de coordenação seriam o 

resultado deste federalismo autárquico” (Abrucio e Soares, 2001, p. 47). Para 

Abrucio e Franzese (2007), a consolidação do sistema federativo está diretamente 

subordinada à instituição de incentivos a coordenação e da promoção de relações 

intergovernamentais unânimes e democráticas, sendo assim:

A garantia do pacto federativo não se dá apenas pela Constituição. 
Além dela, há outras instituições federativas, que cumprem dois 
papéis: estabelecem freios e contrapesos entre os níveis de governo, 
bem como formas de coordenação entre os entes (ABRUCIO, 
FRANZESE, 2007, p. 2).
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Desse modo, tomando como base as características da Federação 

enunciadas e do próprio Estado Brasileiro, ressalta-se a importância da instituição de 

mecanismos, normas e regulamentações que promovam a coordenação entre os 

entes (ABRUCIO, FRANZESE, 2007).

Por fim, visto as transformações e interpretações da organização do 

federalismo brasileiro, principalmente a respeito das diretrizes constitucionais e da 

repartição de poder entre as suas unidades federativas (SOUZA, 2005), justifica-se 

uma análise aprofundada deste complexo sistema de descentralização, destacando 

as mudanças na configuração do sistema federativo fiscal, tanto na determinação de 

competências tributárias quanto de responsabilidades fiscais. Essas instituições 

serão apresentadas no próximo capítulo.
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3 O FEDERALISMO FISCAL

3.1 Conceitos e atributos fiscais

Apresentado a forma de organização do Estado Federado, é importante 

explorar e aprofundar o estudo sobre os principais aspectos do regime fiscal- 

federativo brasileiro, especificamente o sistema tributário. Essa análise é 

fundamental para compreender a evolução histórica e a construção institucional 

brasileira do ICMS e do seu sistema transferência intergovernamental.

O federalismo fiscal pode ser definido como um "[...] sistema de 

competências tributárias, de partilha de recursos e de distribuição de encargos entre 

as unidades de governo, em seus três níveis [...]” (REZENDE; OLIVEIRA, 2003, p. 

11). Esses instrumentos devem estar alinhados aos princípios da eficiência tributária 

e da equidade fiscal, com o intuito de preservar a capacidade tributária da sociedade 

e fomentar o crescimento econômico do país (REZENDE, 2006).

Além de um sistema tributário eficiente, o sistema fiscal também envolve 

outros dispositivos importantes, como os mecanismos sobre a contratação de 

empréstimos e as próprias transferências intergovernamentais, uma alternativa de 

financiamento dos entes subnacionais significativa dentro das categorias de receitas 

(PRADO, 2003; SOUZA, 2005). Dessa forma, o sistema fiscal aborda tanto à 

atribuição de responsabilidades entre os níveis federados, quanto às estruturas de 

repartição dos recursos públicos em uma nação (REZENDE, 2003).

Dentro da vertente contemporânea sobre o federalismo, destaca-se o 

pensamento defendido por Oates (1999). Segundo o autor, o conceito de 

federalismo fiscal encontra-se dentro do campo de finanças públicas, tendo como 

base as instituições, as atribuições e as aplicações dos instrumentos fiscais de cada 

um dos entes, assim como das respectivas relações verticais e intergovernamentais 

de um sistema eficiente de alocação e distribuição de recursos (RODDEN, 2005).

Apesar da atual tendência descentralizadora das atribuições nas 

federações modernas frente à centralização da arrecadação tributária adotada para 

aperfeiçoar os setores públicos, o federalismo fiscal não pode ser balizado de forma 

exclusiva por essa característica, principalmente em função das diferenças históricas 

e institucionais de cada nação, que moldam as competências dos seus respectivos 

entes (OATES, 1999). Sendo assim, é fundamental a definição e o alinhamento de
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quais funções e instrumentos são adequadas para a organização dos níveis de 

governo, centralizado ou descentralizado, destacando a atuação das transferências 

fiscais, com o objetivo de evitar descontroles financeiros futuros entre os entes 

federados (Abrucio e Soares, 2001).

Segundo Prado (2003), dentro de um sistema fiscal federativo, a 

distribuição de recurso entre os entes federados deve ser nivelada frente aos 

desequilíbrios horizontais, ou seja, entre as diferenças dos entes do mesmo nível 

hierárquico. Assim, para a consolidação de um financiamento harmônico, as normas 

devem estar sujeitas a construção de um eficaz sistema de competências tributárias, 

assim como "da atribuição equilibrada de encargos entre níveis de governo e da 

formatação de um sistema eficiente de transferências intergovernamentais” 

(PRADO, 2003, p. 41). Conforme Biondini (2007), esse equilíbrio do sistema de 

partilha tributária e a sua caracterização como eficiente está diretamente relacionado 

à adequação entre as competências tributária e os encargos governamentais, dentro 

das atribuições de cada ente.

Apesar das potencialidades associadas às correções horizontais, as 

próprias transferências intergovernamentais apresentam limitações de alocação ao 

benefício do quadro social dos entes subnacionais, em função das próprias 

limitações técnicas e estruturais da administração pública local (ARRETCHE, 2010).

Deste modo, o processo de definição de atribuições e o próprio desenho 

fiscal-federativo apresenta certo nível de complexidade, principalmente em função 

das desigualdades regionais e locais entre as unidades de poder, assim como das 

competências compartilhadas entre os entes, da própria estrutura econômica do país 

e do seu contexto político (CRESPO, 2017). Nesse sentido, a estruturação das 

tarefas tributárias e da própria autonomia fiscal é a principal dificuldade para o 

alcance do equilíbrio da federação (ARRETCHE, 2005).

Posto isso, a configuração do sistema fiscal deve estar orientada a uma 

"harmonização tributária” (REZENDE, 2003, p. 38). Essa diretriz é fundamental para 

alcançar o equilíbrio federativo intergovernamental, assim como para produzir 

instrumentos cooperativos entre as unidades e induzir a implementação de política 

públicas de desenvolvimento. Sendo uma das esferas de análise desse tema, 

convém apresentar o modelo geral de repasse de recursos públicos, utilizado como 

base para o estudo do processo histórico do regime fiscal-federativo brasileiro e do 

seu respectivo modelo de transferências.
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3.2 O Modelo de Partilha Fiscal

De acordo com Prado (2003), o sistema fiscal de partilha pode ser 

resumido em um modelo universal, constituído por três grandes grupos de 

transferências intergovernamentais, (I) Devolução Tributária, (II) Transferências 

Redistributivas e por Políticas Seletivas e (III) Transferências Discricionárias, como é 

descrito na Figura 1. O fluxo de distribuição do sistema tributário de um determinado 

ente origina-se na arrecadação de um tributo de sua competência própria. Dessa 

forma, esse montante inicial apresenta maior representatividade nos níveis centrais 

dos governos, para que possa ser transferido aos demais níveis, por meio da 

descentralização federativa (PRADO, 2003).

Figura 1: Modelo do Sistema de Transferências 
I ntergovernamentais

Fonte: Adaptado de Prado (2003)
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O modelo de transferências apresentado na Figura 1 configura as 

Devoluções Tributárias como uma distribuição legal e incidente de forma 

proporcional a capacidade tributária do ente subnacional favorecido. Deste modo, 

esse repasse é constituído por uma soma "[...] diretamente relacionada à sua 

capacidade fiscal, ou seja, à parcela da base tributária contida em seu espaço 

territorial [...]” (PRADO, 2003, p. 41).

Salienta-se a diferença entre competência e base tributária, tendo em 

vista a categorização do sistema de transferências com a utilização dos respectivos 

conceitos para diferenciar duas modalidades de receitas. A competência tributária 

dos entes é definida constitucionalmente, sendo atribuições responsáveis para 

formação da Receita Própria deste. Enquanto a base tributária representa a 

incidência fiscal de um recurso dentro da capacidade local, ou seja, a transferência 

futura por meio desse recurso está diretamente relacionada às atividades do ente 

que participam da incidência do respectivo tributo. Dessa forma, a base tributária é 

responsável por formar a Receita Própria Líquida.

O segundo grupo é formado por transferências legais que não assumem 

vinculação direta com a base tributária dos entes. Para Prado (2003), as 

transferências de caráter redistributivo e por políticas seletivas originam-se dos 

desequilíbrios distributivos do primeiro grupo, ou seja, das desiguais bases de 

arrecadação horizontais. Assim, os dois principais objetivos da perpetuação dessas 

medidas é reduzir a dissimetrias regionais e contemplar políticas e programas 

orientados de acordo com os objetivos específicos dos governos centrais. Posto 

isso, é fundamental esclarecer a diferença entre as devoluções tributárias e as 

transferências redistributivas. Segundo o autor, as transferências redistributivas são:

[...] toda transferência que entrega para governos, de nível inferior, 
receitas que ele não teria como arrecadar dado o sistema tributário 
vigente. É, portanto, aquela que propicia aos governos recursos que 
não guardam relação com as bases tributárias de sua jurisdição. 
(PRADO, 2003, p. 46).

Ressalva-se que essas receitas não assumem obrigatoriamente um papel 

na redução da desigualdade regional, uma vez que os critérios adotados por essas 

transferências podem não levar ao equilíbrio na percepção das receitas pelos 

governos subnacionais, caracterizando-os apenas como uma nova forma de 

provisão de recursos (PRADO, 2003). Arretche (2010) acrescenta que essas
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limitações à eficiência por meio das transferências intergovernamentais estão 

relacionadas tanto a limitada capacidade administrativa do pode público local quanto 

do limitado efeito destas na potencialização da economia local, ou seja, no próprio 

esforço fiscal que aumentará os recursos futuros para a provisão de bens e serviços 

públicos, esvaziando os propósitos distributivos com novos aumentos das 

transferências.

Ademais, as transferências redistributivas podem ser caracterizadas como 

uma receita livre ou como uma receita vinculada a um determinado objetivo seletivo. 

Prado (2003) comenta que a diferença dessa caracterização se dá pela 

discricionariedade ou restrição na alocação dos respectivos recursos dentro do 

orçamento do ente, uma vez que as duas podem assumir uma função redistributiva. 

Dessa forma, as transferências vinculadas podem estar orientadas a políticas 

nacionais e estaduais a gastos específicos na saúde e na educação, por exemplo. 

Assim, os dois primeiros grupos constituem o fluxo da distribuição da receita 

disponível permanente, formada por transferências legais, em que as diretrizes estão 

dispostas em lei ou na Constituição, denominadas "transferências constitucionais” 

(PRADO, 2003, p. 47).

Por fim, Prado (2003) afirma que o último grupo de transferências do 

sistema fiscal de partilha é formado por transferências não legais, denominadas 

como discricionárias ou voluntárias. Essas receitas são definidas como uma 

composição "orçamentária intergovernamental” (p. 47) uma vez que são:

[...] resultado do processo orçamentário anual dos governos de nível 
superior -  federal e estadual -  sem qualquer correlação com os 
fluxos das transferências legais, resultando de negociações entre 
autoridades centrais e governos subnacionais e seus representantes 
no Parlamento. (PRADO, 2003, p. 47).

Deste modo, a composição da receita disponível efetiva é composta por 

transferências legais e discricionárias, sendo concentrada na primeira a função 

redistributiva e na última o papel de ajuste e de suplemento ao orçamento dos entes. 

Ressalta-se que os convênios também englobam o último grupo de transferências, 

uma vez que são acordos firmados entre os níveis de governo de forma voluntária, 

orientados a programas e projetos com objetos específicos (PRADO, 2003).
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3.3 O Regime Fiscal-Federativo Brasileiro 

3.3.1 Antecedentes Históricos

O atual sistema fiscal brasileiro é regido pela Constituição Federal de 

1988. Todos os tributos de competência aos três níveis de poder estão dispostos no 

texto constitucional, assim como os seus respectivos mecanismos de alocação. De 

modo semelhando ao sistema de competências, o regime fiscal brasileiro é 

complexo, contendo "impostos e contribuições que são exclusivos da esfera que os 

arrecada, outros são coletados pela União e partilhados com estados e municípios, 

outros ainda são coletados pelos estados e partilhados com os municípios” (SOUZA, 

2005, p. 116).

A estruturação do atual sistema tributário-fiscal foi moldada por um longo 

período de transformações, principalmente sobre a disposição do poder político e 

tributário entre os entes federados. Como forma de análise da construção do 

federalismo brasileiro, o capítulo discorre sobre as Constituições brasileiras do 

período republicano, focalizado na Constituição Federal de 1988 e suas implicações. 

Em consonância com Souza (2005), é fundamental a compreensão do sistema 

federal por meio destes dispositivos, em razão da reflexão das barganhas políticas e 

territoriais que moldam as mudanças de regime político e da organização do poder 

do Estado ao longo da História.

Stepan alerta que apesar desses sistemas políticos federativos 

restringirem-se ao poder central, em razão da dupla soberania, as federações têm 

apresentado enorme variação da autoridade do governo central (1999 apud 

ARRETCHE, 2005, p. 70). Dessa forma, dentre os principais pontos neste item, 

ressalta-se a análise das relações intergovernamentais entre os entes, assim como o 

grau de descentralização na federação por meio da autonomia política e fiscal dos 

governos.

Esse processo teve início com a Constituição promulgada em 1891. A 

federação brasileira adota pela primeira vez um regime de separação das fontes 

tributárias e a discriminação exclusiva de tributos para a União e os Estados 12

12 STEPAN, A. 1999. Para uma nova análise comparativa do federalismo e da democracia: 
federações que restringem ou ampliam o poder do demos. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio 
de Janeiro, v. 42, n. 2, p. 197-251.
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(ARRETCHE, 2005). A composição privativa ao governo central coube ao "[...] 

imposto de importação, os direitos de entrada, saída e estadia de navios, taxas de 

sele e taxas de correios e telégrafos federais [...]” (VARSANO, 1996, p. 2). Aos 

estados, como ilustra o Quadro 1, o governo central transferiu a competência na 

arrecadação de importantes tributos, destacando a autonomia financeira nos 

impostos sobre exportações, sobre imóveis rurais e urbanos, nos impostos de 

indústria e profissões e de transmissão de propriedades (COSTA13 14, apud 

ARRETCHE, 2005, p. 73).

Quadro 1: Competências Tributárias da Constituição de 1891

União Estados

Im p o sto  s o b r e  Im p o rta ç ã o ; Im p o s to  s o b r e  E x p o rt a ç ã o ;

T a x a s  de S e lo  ( s a lv o  a s  e s t a d u a is ) ; Im p o s to  s o b r e  In d ú s t r ia s  e P r o f is s õ e s ;

T a x a s  de C o rr e io  e T e lé g r a fo s  F e d e ra is ; Im p o s to  s o b r e  Im ó v e is  R u r a is  ou U rb a n o s ;

D ire ito s  d e  E n tr a d a , S a íd a  e E s ta d ia  de Im p o s to  s o b r e  T r a n s m is s ã o  de P r o p r ie d a d e ;

N a v io s . T a x a s  de S e lo s  p r ó p r ia s  e de n e g ó c io s  de s u a s  e c o n o m ia s ;

C o n t r ib u iç õ e s  d e  c o r r e io s  e te lé g ra fo s  e s t a d u a is ;

Fonte: Brasil (1891), Varsano (1996; 1998).

Segundo Varsano (1996), diante da conjuntura econômica internacional e 

da participação das matérias primas brasileiras, grande parte da receita pública
1Atributária do país advinha das transações comerciais externas'4. Deste modo, o 

principal tributo do antigo Império e da República até a Constituição de 1934 foi o 

Imposto sobre Importação, arrecadado privativamente pela União, mesmo após 

negociações e discussões com os demais níveis de governos na Assembleia 

Constituinte sobre a sua atribuição, evidenciando a capacidade de arrecadação do 

ente nacional (ARRETCHE, 2005).

Apesar das ideias federalistas terem alcançado o poder, os mecanismos 

fiscais descentralizadores e cooperativos entre os níveis de governo ainda eram 

limitados, principalmente em razão da ausência de um sistema de transferências 

fiscais constitucionais (ARRETCHE, 2005). Dessa forma, a centralização de

13 COSTA, W. P. A questão fiscal na crise do Império e na implantação da República. Relatório 
da pesquisa “Balanço e perspectivas do federalismo fiscal no Brasil”. São Paulo: Fundação do 
Desenvolvimento Administrativo. 1994.14 Das transações comerciais externas, “[...] era cobrado tanto sobre as exportações para o exterior 
como nas operações interestaduais” (VARSANO, 1996, p. 3).
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recursos e de competências tributárias no âmbito da união e dos estados em uma 

base econômica sólida no mercado internacional marcaram as primeiras décadas do 

século XX (SOUZA, 2005).

Esse cenário começou a ser reconfigurado com a Constituição de 1934, 

no primeiro governo de Getúlio Vargas. Conforme argumenta Arretche (2005), a 

segunda constituição brasileira ampliou as relações intergovernamentais dentro do 

regime fiscal-federativo, com a ampliação do apoio institucional, técnico e financeiro 

aos governos locais, principalmente com a determinação de impostos exclusivos aos 

municípios, ou seja, "bases de incidência autônomas, referentes à propriedade 

territorial urbana, às diversões públicas, à renda e imóveis rurais, além de licenças e 

taxas” (MOTTA, 2008, p. 23). Dessa forma, o país ampliou as áreas de atuação dos 

entes federados, destacando a dotação de competência de um importante tributo de 

consumo interno sobre produtos a nível estadual, o Imposto sobre Vendas e 

Consignações (IVC) (VARSANO, 1996).

Apesar das mudanças apresentadas na distribuição da autonomia fiscal, a 

carga tributária do país ainda manteve concentrada no nível federal, principalmente 

em razão da competência da união do imposto sobre importação, do imposto sobre 

consumo de quaisquer mercadorias e do imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza. Ademais, a carta promulgada de 1934 aumentou as limitações 

aos entes subnacionais, destacando-se a determinação de alíquotas máximas de 

10% ao imposto de exportação (art. 8°, inciso I, alínea f). Nesse sentido, segundo 

Poletti, o governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934) aumentou os casos de 

intervenção, "[...] proclamava incumbir a cada estado prover, a expensas próprias, as 

necessidades de seu governo e administração, golpeava de morte os impostos 

interestaduais e intermunicipais [...]” (POLETTI, 2012, p. 45).

Arretche aponta ainda um distanciamento dos debates constitucionais à 

época sobre as transferências fiscais. Segundo a autora, nas:

[...] primeiras assembleias nacionais constituintes (ANCs), já sob o 
sistema federativo -  em 1890 e 1934 -, os grandes debates 
concentraram-se nas áreas de atividade que cada nível de governo 
teria autoridade exclusiva para tributar (ARRETCHE, 2005, p. 71).

Deste modo, o modelo inicial de transferência diferencia-se do atual, 

desconsiderando os possíveis efeitos na correção de desequilíbrios fiscais, 

assumindo transferências de impostos residuais tanto dos Estados para a União
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quanto aos seus respectivos municípios (ARRETCHE, 2005). Segundo Varsano 

(1996), o sistema inicial apresentou uma repartição de tributos entre diferentes níveis 

de governo, em que 30% dos impostos arrecadados pelos estados deveriam ser 

entregues á União e "[...] 20% ao município de onde originasse a arrecadação” 

(VARSANO, 1996, p. 4).

Durante o Estado Novo, com a Constituição de 1937, o governo federal 

estagnou as diretrizes de repasse de atribuições tributárias aos demais entes e 

centralizou receitas para a esfera nacional (SOUZA, 2005). O pacto federativo 

brasileiro sofre uma importante alteração, com o fechamento das assembleias 

estaduais, com a fiscalização e a intervenção aos estados, destacando a 

descaracterização dos entes federados disposta no Decreto-Lei n° 1.202, 8 de abril 

de 1939, para "coletividades territoriais descentralizadas” (MOTTA, 1939, p. 24). 

Essa centralização do poder e da nova estruturação do regime federativo fiscal se dá 

frente aos objetivos políticos de Vargas da construção de uma unidade central 

administrativa para promover o desenvolvimento econômico e social do país 

(MOTTA, 2008; CRESPO, 2017).

Varsano (1996) relata que a centralização do novo regime político é 

caracterizada por reduções em alguns setores, especialmente do Imposto sobre 

Consumo de Combustíveis de Motor de Explosão aos estados e do tributo sobre a 

renda de imóveis rurais aos municípios, como descreve o Quadro 2 com a 

estruturação tributária dos textos constitucionais da década de 30. Dessa forma, com 

base nas alterações federais no quadro fiscal, o IVC passa a ser a principal fonte de 

arrecadação dos estados brasileiros, configurando "[...] no início da década de 40, 

cerca de 45% da receita tributária dos estados, enquanto a participação do imposto 

de exportação caía para pouco mais que 10%” (VARSANO, 1996, p. 4).
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Quadro 2: Competências Tributárias da Constituição de 1934 e de 1937

União Estados M unicíp ios

I m p o s t o  s o b r e  o  C o n s u m o  d e  Q u a i s q u e r I m p o s t o  s o b r e  C o n s u m o  d e  C o m b u s t í v e i s  d e I m p o s t o  P r e d i a l  e T e r r i t o r i a l

M e r c a d o r i a s  ( s a l v o  o s  c o m b u s t í v e i s  d e M o t o r  d e  E x p l o s ã o ; U r b a n o ;

m o t o r  d e  e x p l o s ã o ) ; I m p o s t o  s o b r e  E x p o r t a ç ã o  ( 1 0 %  a d  v a l o r e m );

I m p o s t o  s o b r e  I m p o r t a ç ã o ; I m p o s t o  s o b r e  I n d ú s t r i a  e P r o f i s s õ e s ; I m p o s t o  s o b r e  D i v e r s õ e s  P ú b l i c a s ;

I m p o s t o  d e  R e n d a  e  d e  P r o v e n t o s  d e I m p o s t o  s o b r e  P r o p r i e d a d e  T e r r i t o r i a l

Const.
1934

Q u a l q u e r  N a t u r e z a  ( e x c e t o  r e n d a  c e d u l a r  

d e  i m ó v e i s ) ;

( e x c e t o  U r b a n a ) ;

I m p o s t o  s o b r e  a T r a n s m i s s ã o  d e  B e n s

I m p o s t o  d e  L i c e n ç a ;

I m p o s t o  d e  T r a n s f e r ê n c i a s  d e  F u n d o s I m ó v e i s  ( c a u s a  m o r t i s  e i n t e r  v i v o s ); I m p o s t o  C e d u l a r  s o b r e  a R e n d a  d e

p a r a  o  E x t e r i o r ; I m p o s t o  s o b r e  V e n d a s  e C o n s i g n a ç õ e s ; I m ó v e i s  R u r a i s ;

I m p o s t o  s o b r e  a t o s  e m a n a d o s  d o I m p o s t o  s o b r e  a t o s  e m a n a d o s  d o  G o v e r n o  e

G o v e r n o ,  n e g ó c i o s  d a  s u a  e c o n o m i a  e n e g ó c i o s  d a  s u a  e c o n o m i a  o u  r e g u l a d o s  p o r T a x a s  d e  s e r v i ç o s  m u n i c i p a i s .

i n s t r u m e n t o s  d e  c o n t r a t o s  o u  a t o s le i  e s t a d u a l ;

r e g u l a d o s  p o r  l e i  f e d e r a l . T a x a s  d e  s e r v i ç o s  e s t a d u a i s .

I m p o s t o  s o b r e  o  C o n s u m o  d e  Q u a i s q u e r I m p o s t o  s o b r e  E x p o r t a ç ã o  ( 1 0 %  a d  v a l o r e m ) ; I m p o s t o  P r e d i a l  e T e r r i t o r i a l

M e r c a d o r i a s ; I m p o s t o  s o b r e  I n d ú s t r i a  e P r o f i s s õ e s ; U r b a n o ;

I m p o s t o  s o b r e  I m p o r t a ç ã o ; I m p o s t o  s o b r e  a P r o p r i e d a d e  T e r r i t o r i a l

I m p o s t o  d e  R e n d a  e  P r o v e n t o s  d e ( e x c e t o  U r b a n a ) ; I m p o s t o  s o b r e  D i v e r s õ e s  P ú b l i c a s ;

Const.
1937

Q u a l q u e r  N a t u r e z a ;

I m p o s t o  s o b r e  T r a n s f e r ê n c i a s  d e  F u n d o s  

p a r a  o  E x t e r i o r ;

I m p o s t o  s o b r e  a T r a n s m i s s ã o  d e  B e n s  

I m ó v e i s  ( c a u s a  m o r t i s  e i n t e r  v i v o s ); 

I m p o s t o  s o b r e  V e n d a s  e C o n s i g n a ç õ e s ;

I m p o s t o  d e  L i c e n ç a ;

I m p o s t o  s o b r e  a t o s  e m a n a d o s  d o I m p o s t o  s o b r e  a t o s  e m a n a d o s  d o  G o v e r n o  e T a x a s  d e  s e r v i ç o s  m u n i c i p a i s .

G o v e r n o ,  n e g ó c i o s  d a  s u a  e c o n o m i a  e n e g ó c i o s  d a  s u a  e c o n o m i a  o u  r e g u l a d o s  p o r

i n s t r u m e n t o s  d e  c o n t r a t o s  o u  a t o s le i  e s t a d u a l ;

r e g u l a d o s  p o r  l e i  f e d e r a l . T a x a s  d e  s e r v i ç o s  e s t a d u a i s .

Fonte: Brasil (1934; 1937); Varsano (1996; 1998).

Com o fim do golpe militar de Vargas, foi promulgada a Constituição de 

1946, dando prosseguimento ao processo de descentralização de recursos no Brasil 

(SOUZA, 2005). Os governos pós Segunda Guerra Mundial buscaram aumentar as 

relações federativas e a participação dos entes locais. Deste modo, Arretche explica 

que:

Os constituintes de 1946 não concentraram seus debates em torno 
de uma nova modalidade de repartição de receitas, preferindo 
debater intensamente a fragilidade das receitas municipais como 
uma evidência da fragilidade de nosso federalismo (ARRETCHE, 
2005, p. 75).

Assim, com o intuito de potencializar as receitas públicas dos municípios, 

são introduzidos os primeiros dispositivos legais acerca das transferências 

intergovernamentais (SOUZA, 2005). Especificamente, esse mecanismo de repasse 

fiscal concentrou-se no nível federal, em uma tentativa de reduzir as desigualdades 

verticais dos entes. Entretanto, como relata Prado (2003), uma importante devolução 

tributária dos estados foi instituída pelo governo, além da transferência do Imposto
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de Renda (IR) aos municípios, o sistema de partilha do IVC por meio do seu excesso 

de arrecadação.

Esse sistema inicial de partilha ainda não detinha uma plena orientação 

redistributiva, uma vez que prevalecia às devoluções tributárias e transferências 

condicionadas. (PRADO, 2003). Ademais, conforme relata Varsano (1996), as 

alterações constitucionais ao reforço financeiro dos municípios não foram 

consolidadas em prática, principalmente por três fatores:

Primeiro, a maioria dos estados jamais transferiu para os municípios 
os 30% do excesso de arrecadação. Segundo, as cotas de IR só 
começaram a ser distribuídas em 1948 e eram calculadas em um 
ano, com base na arrecadação do período anterior, para distribuição 
no ano seguinte; em consequência, os municípios recebiam cotas 
cujo valor real já fora corroído pela inflação. Terceiro, estas cotas (e, 
mais tarde, as do imposto de consumo) eram distribuídas igualmente 
entre os municípios, o que gerou, através de desmembramentos, um 
rápido crescimento do número dos mesmos (VARSANO, 1996, p. 6).

Dessa forma os dispositivos fiscais elaborados não conseguiram reduzir 

as desigualdades regionais financeiras no país significativamente, principalmente em 

razão da ausência de mecanismos equalizadores (SOUZA, 2005). Ademais, 

segundo Arretche (2005), essa postura descentralizadora do governo nacional 

afasta a discussão sobre uma nova repartição e o desenvolvimento de um 

mecanismo que permita potencializar as receitas municipais.

Além dos problemas relacionados à equalização fiscal, o Brasil a partir da 

segunda metade do século XX vivenciou um período de crescimento das despesas 

públicas, "assumindo proporções consideráveis no período 1948/1994” (REZENDE, 

2006, p. 23). Os programas de apoio ao desenvolvimento econômico do país, por 

meio da indução da industrialização por substituição de importação geraram um 

descompasso entre as despesas e receitas, evidenciando um déficit público de 4% 

do Produto Interno Bruto (PIB) (VARSANO, 1996). Somando ao cenário de 

endividamento, o crescimento da taxa de inflação pressionava os governos 

brasileiros a implantar uma reforma na base tributária nacional, "não só para resolver 

o problema orçamentário como para prover os recursos necessários às demais 

reformas” (VARSANO, 1996, p. 7).

O governo militar na década de 60 promoveu importantes alterações no 

federalismo brasileiro e em suas instituições, principalmente com a reforma tributária
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de 1966 (SOUZA, 2005). Assim, a Constituição de 1966-1969 consolidou as 

alterações no sistema fiscal, conciliando a concentração da arrecadação no nível 

federal com o aumento de recursos nos demais níveis de governo. Assim, os novos 

mecanismos fiscais tinham o intuito de fomentar o crescimento econômico do país, 

por meio de mudanças que promoveriam:

[...] uma recomposição da capacidade de financiamento do Estado, 
transformação do instrumento tributário num poderoso meio de 
acumulação de capital, criação de um leque de incentivos 
econômicos destinados a setores considerados estratégicos no 
processo etc. (REZENDE; OLIVEIRA, 2003, p. 13).

Como forma de aumentar a fonte tributária dos entes brasileiros, foi 

destinado à base municipal um importante tributo, o Imposto sobre Serviços (ISS), 

assim como foi consolidado a competência estadual do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM), o antigo IVC (VARSANO, 1998). 

Assim, apesar da transferência do Imposto de Exportação dos estados para a União, 

não houve uma perda significativa de áreas de tributação a nível estadual, uma vez 

que este "perdera importância nas receitas estaduais para o Imposto sobre Vendas e 

Consignações (IVC)” (ARRETCHE, 2005, p. 75).

Ademais, um novo sistema fiscal de repasse intergovernamental foi 

instituído, o primeiro regime com características redistributivas (PRADO, 2003). A 

principal modificação foi à criação dos fundos de participação, com o FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios) e o FPE (Fundo de Participação dos Estados). Esse 

sistema de repasse incorporou os primeiros critérios redistributivos no país, com o 

intuito de promover "maior equalização fiscal pela adoção do critério de população e 

inverso da renda per capita” (SOUZA, 2005, p. 109).

Outro instrumento de repasse de recursos alinhado a promoção do 

desenvolvimento econômico, por meio do aumento da capacidade de arrecadação 

do Estado, refere-se aos fundos setoriais. Segundo Rezende (2003), por meio de 

uma coordenação entre os entes, os recursos federais eram destinados à execução 

de políticas específicas, como em setores de energia e de transporte.

Apesar das expansões de áreas tributárias dos entes federados, a União 

concentrou a autoridade tributária, com a proibição da instituição de novos tributos 

aos demais níveis de governo e da federalização do Imposto de Exportação dos 

estados, como se evidencia no Quadro 3. Além disso, houve a concentração da
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autoridade de legislar, alinhando à centralização política e às diretrizes ao 

crescimento econômico, destacando o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, 

que passaria a ser regulado pela própria União, tanto nas principais disposições e 

isenções fiscais quanto nas formas de cálculo, controlando o seu uso como 

instrumento político (VARSANO, 1996; ARRETCHE, 2005).

Quadro 3: Competências Tributárias da Constituição de 1967

União Estados Municípios

Im p o s t o  s o b r e  Im p o r t a ç ã o  ( I I) ; Im p o s to  s o b r e  a C ir c u la ç ã o  d e Im p o s t o  s o b r e  a P r o p r ie d a d e

Im p o s t o  s o b r e  E x p o r t a ç ã o  (IE );

Im p o s t o  s o b r e  P r o d u to s  In d u s t r ia l i z a d o s  ( IP I) ;

M e r c a d o r ia s  ( IC M ); T e r r i t o r ia l  U r b a n a  (IP T U );

Im p o s t o  Ú n ic o s  (IU LC , IU E E , IU M ); Im p o s to  s o b r e  a T r a n s m is s ã o  d e Im p o s t o  S o b r e  S e r v iç o s  (IS S ) , d e

Im p o s t o  s o b r e  s e r v iç o s  d e  t r a n s p o r t e  e 

c o m u n ic a ç õ e s  ( s a lv o  s e r v iç o s  m u n ic ip a is ) ;

Im p o s t o  s o b r e  a R e n d a  d a s  P e s s o a s  F ís ic a s  e 

J u r íd ic a s  ( IR P F  e IR P J);

Im p o s t o  s o b r e  O p e r a ç õ e s  F in a n c e ir a s  (IO F ); 

Im p o s t o  E x t r a o r d in á r io s  ( IE x );

Im p o s t o  T e r r i t o r ia l  R u r a l ( IT R ).

B e n s  Im ó v e is  ( IT B I) . q u a lq u e r  n a tu re z a  s a lv o  a s  

a t r ib u iç õ e s  d a  u n iã o  e d o s  

e s t a d o s .

Fonte: Brasil (1967), Varsano (1996; 1998).

Entretanto, as implementações dessas políticas estratégicas 

centralizadoras pelo governo militar não promoveram uma cooperação efetiva dentro 

de um sistema federativo. Segundo Souza (2005), o regime autoritário acabou 

prejudicando o federalismo brasileiro. Assim, para Mello15, apesar do crescimento 

das receitas públicas dos entes locais, as novas regulamentações impostas pelo 

governo intensificaram a dependência dos entes no campo das políticas públicas 

(1976 apud SOUZA, 2005, p. 109).

De acordo com Varsano (1996), as diretrizes da Constituição de 1966

1969 e demais instituições da reforma tributária começaram a sofrer constantes 

alterações após a crise econômica na década de 1970. O regime político central 

promoveu uma série de medidas para elevar o nível de autonomia dos demais níveis 

de governo, principalmente com o aumento percentual deste nos fundos de 

participação, assim como, com a expansão das isenções fiscais, enfraquecendo "a

15 MELLO, D. L. 1976. O controle dos governos municipais. Revista de Administração Municipal, 
Rio de Janeiro, v. 36, p. 27-42.
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sua capacidade de arrecadar e, a partir de 1975, o sistema praticamente deixou de 

ser utilizado como instrumento para novas políticas” (VARSANO, 1996, p. 11).

3.3.2 A Nova República e a Constituição de 1988

As constantes alterações na legislação tributária marcaram o final do 

antigo regime político, alternando ações para descentralização de recursos e 

reações da União para evitar e neutralizar a queda da sua carga tributária 

(VARSANO, 1998). Entretanto, a partir de 1984, com a continuação das medidas de 

desconcentração dos recursos aos municípios, principalmente com as transferências 

intergovernamentais do FPE e FPM, somadas a perda de arrecadação dos tributos 

de competência da União, o resultado foi "uma queda de quase 10 pontos 

percentuais entre 1983 e 1988, enquanto sua participação na arrecadação dos três 

níveis de governo caiu cerca de cinco pontos percentuais no mesmo período” 

(VARSANO, 1996, p. 12).

Nesse contexto de desconcentração tributária e de fortalecimento da 

autonomia política e fiscal dos entes subnacionais, em destaque à autonomia 

federativa dos municípios, que se organiza a Nova República do Brasil. Com a posse 

do vice-presidente José Sarney inicia-se os debates para a elaboração do novo texto 

constitucional. Deste modo, para Rezende (2006), esse processo de discussão de 

uma constituição que manteria a organização em uma federação e que pregaria a 

autonomia financeira dos seus entes iniciou bem antes da sua promulgação.

Segundo Arretche (2005), a construção desse sistema e a repactuação do 

federalismo no país ocorreram principalmente em razão da participação de diversos 

atores e grupos políticos e sociais tanto a nível municipal e estadual, não ficando 

preso à participação de especialistas e juristas. Assim, a retomada da autonomia 

política dos entes após o regime militar e a conciliação dos "novos e velhos atores 

políticos e grupos de interesse” (ARRETCHE, 2005, p. 110) potencializou e 

consolidou as forças descentralizadoras durante a Assembleia Constituinte 

(REZENDE, 2006).

Assim, a Constituição Federal de 1988 promulgada em 5 de outubro de 

1988 promoveu uma transformação do federalismo, com o fortalecimento da 

descentralização fiscal (SOUZA, 2005). As principais alterações no regime federativo 

no período de redemocratização da década de 80 pautaram o aumento das bases
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tributárias dos entes federados, dos estados e dos municípios (QUADRO 4), e das 

transferências intergovernamentais federais, principalmente com a reconfiguração 

dos fundos de participação (REZENDE, 2003).

Quadro 4: Competências Tributárias da Constituição de 1988

União Estados Municípios

Im p o sto  s o b re  Im p o rta ç ã o  (II); Im p o sto  s o b r e  O p e ra ç õ e s  R e la t iv a s  à Im p o sto  s o b r e  a P ro p r ie d a d e

Im p o sto  s o b re  E x p o rta ç ã o  (IE); C ir c u la ç ã o  de M e rc a d o r ia s  e s o b re T e r r ito r ia l U rb a n a  (IP TU );

Im p o sto  s o b re  P ro d u to s  In d u s t r ia liz a d o s P r e s ta ç ã o  de S e rv iç o s  de T ra n s p o rte

(ipi); In te re s ta d u a l e In te r m u n ic ip a l (IC M S); Im p o sto  S o b re  S e rv iç o s  (IS S ),

Im p o sto  s o b re  a R e n d a  d a s  P e s s o a s  F ís ic a s  

e Ju r íd ic a s  (IR P F  e IR P J);
Im p o sto  s o b re  a T r a n s m is s ã o  de B en s 

Im ó ve is  (C a u s a  M o rt is )  (IT B I-C M );

s a lv o  a s  a t r ib u iç õ e s  e s t a d u a is ;

Im p o sto  s o b re  O p e ra ç õ e s  F in a n c e ir a s  (IO F ); Im p o sto  s o b re  a T r a n s m is s ã o  de
Im p o sto  E x tr a o r d in á r io s  (IE x); Im p o sto  s o b r e  a P ro p r ie d a d e  de Bens Im ó ve is  ( In te rv iv o s )  (IT B I-IV );

Im p o sto  T e r r ito r ia l R u ra l (ITR ). V e íc u lo s  A u to m o to re s  (IP V A ).

Fonte: Brasil (1988), Varsano (1996; 1998).

O aumento da carga tributária dos entes subnacionais nas últimas 

décadas é evidenciado com reconfiguração do atual ICMS. A alteração deste tributo 

permitiu os estados aumentarem sua arrecadação com a expansão da sua base de 

incidência, incorporando combustíveis, energia e comunicações (REZENDE, 2003). 

Ademais, ainda sobre o ICMS, é evidente o aumento da autonomia fiscal dos 

estados, por meio da competência em fixar suas respectivas alíquotas e inclusive em 

redistribuir uma parcela destinada aos municípios (VARSANO, 1996), como se 

observa no capítulo 4.

Apesar da ampliação do ICMS aos estados, o governo federal desonerou 

as exportações de mercadorias e gastos de bens de capital, como forma de induzir a 

competitividade da economia brasileira (PRADO, 2003). Ainda alinhado às diretrizes 

descentralizadoras, estabelece-se dois novos mecanismos distributivos 

intergovernamentais com o intuito de reduzir os impactos no volume de arrecadação 

dos mesmos:

[...] o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos 
Industrializados -  que redistribui 10% da arrecadação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) em função do volume de 
exportações de cada unidade da Federação -  e o Seguro Receita, 
implementado pela LC n.° 87/96 [...] (PRADO, 2003, p. 52).
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Com o intuito de implantar um sistema de equalização fiscal, "a 

Constituição Federal a Constituição de 1988 aprofundou o complexo sistema de 

transferências intergovernamentais de recursos com objetivos redistributivos” 

(SOUZA, 2005, p. 117). Como Varsano (1996) discorre, os percentuais dos fundos 

de participação estadual e municipal foram ampliados, principalmente com a 

elevação da participação do IR e IP e de novos critérios equalizadores. Segundo 

Souza (2005), as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste passaram a receber um 

maior volume por meio desses fundos, em comparação as regiões Sul e Sudeste do 

Brasil.

Ainda dentro dos objetivos do novo texto constitucional, do fortalecimento 

da federação e da universalização de serviços públicos, são instituídos dois novos 

mecanismos de transferências fiscais vinculadas, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef), que foi substituído em 2006 pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério 

(Fundeb). Segundo Prado (2003), o primeiro sistema constitui um importante 

mecanismo de vinculação de receitas dos entes brasileiros na área da educação e o 

segundo refere-se ao novo sistema de financiamento da saúde pública no país, por 

meio da descentralização fiscal.

Celina Souza (2005) afirma que a atual carta constitucional, apesar das 

alterações propostas enunciadas, preservou antigas diretrizes que dificultaram a 

consolidação do pacto federativo, como tímidas ações de equalização fiscal para 

reduzir a desigualdade regional do país e a uniformização de normas "para as 

esferas subnacionais, em especial as instâncias estaduais, dificultando a adoção de 

políticas próximas de suas prioridades” (SOUZA, 2005, p. 110).

Como forma de evidenciar esse desequilíbrio no sistema, Varsano (1997) 

explica que o aumento percentual dos impostos no FPM não seguiu a adoção de 

critérios uniformes, uma vez que os pequenos municípios foram favorecidos frente 

aos grandes centros urbanos, que demandavam de mais recursos aos serviços 

públicos locais, proliferando o número de pequenos municípios. Assim, para 

Rezende e Oliveira (2003), esse processo de descentralização induziu a um 

desarranjo entre os entes federais, criando:
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[...] um processo desordenado de descentralização dos encargos, 
sem o estabelecimento de regras claras de cooperação financeira 
dessas esferas na sua fonte de recursos, indispensáveis para 
garantir a citação tecnológica, infra-estrutura urbana etc. (REZENDE; 
OLIVEIRA, 2003, p. 15).

As alterações do regime fiscal-federativo na nova república brasileira 

inferem uma redução da arrecadação tributária da União em comparação aos entes 

subnacionais, assim como do aumento da receita disponível dos governos locais, 

tendo em vista o fortalecimento das suas atribuições, das suas bases tributárias e 

das demais fontes de receita, principalmente com o novo quadro de transferências 

intergovernamentais e de fundos setoriais. O crescimento das formas de 

financiamentos dos Municípios e dos Estados nas últimas décadas é ilustrado no 

Gráfico 1.

Gráfico 1: Participação dos níveis de governo na receita tributária 
disponível final -  1960, 1965 e 1970/96

Fonte: Adaptado de Varsano (1998).

O Gráfico 1 destaca a variação da receita dos municípios no período de 

análise, que dobrou a participação entre as décadas de 70 e 90, atingindo em torno 

de 16,7% do volume total de receitas da nação em 1996 (VARSANO, 1998). Esse 

aumento do esforço arrecadatório local e das respectivas responsabilidades sociais 

estava alinhado a tradição municipalista brasileira e aos objetivos descentralizadores 

da Assembleia Nacional Constituinte, um "movimento no âmbito internacional, que
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atingiu tanto os países com sistemas federais como os não-federais” (MOTTA, 2008, 

p. 31). Entretanto, as diretrizes iniciais da nova distribuição de recursos de 1988, em 

destaque às transferências intergovernamentais, não corrigiram os desequilíbrios 

horizontais entre os estados-membros, sendo que aos municípios "de médio e 

grande porte beneficiaram-se proporcionalmente menos que os pequenos” 

(VARSANO, 1998, p. 13).

Como forma de alterar esse quadro tributário brasileiro, o governo federal 

na década de 90 promoveu inúmeras alterações fiscais, destacando a criação de 

novos mecanismos tributários e a alteração no cálculo de impostos da União, como 

a criação de novas contribuições sociais e a respectiva ampliação de suas alíquotas 

(ARRETCHE, 2005). Dentro desse quadro, Varsano (1998) afirma que essas 

reformas agravaram a qualidade do sistema tributário, assim como perturbaram os 

mercados brasileiros e o financiamento dos serviços públicos tendo em vista a 

capacidade, a eficiência e o equilíbrio tributário do país (REZENDE, 2006).

Deste modo, afirma-se que o atual sistema federativo brasileiro enfrenta 

problemas na conciliação do processo de descentralização, principalmente na 

indução de políticas públicas (REZENDE; OLIVEIRA, 2003). As mudanças 

institucionais não promoveram as alterações pretendidas na federação brasileira, em 

prol da cooperação das unidades autônomas, pelo contrário, a "autonomia financeira 

foi confundida com liberdade para gastar sem a equivalente responsabilidade de 

tributar” (REZENDE, 2006, p. 334).

Apesar dos obstáculos listados, Marta Arretche (2004) afirma que o 

governo federal possui capacidade institucional e diferentes mecanismos para 

promover a coordenação das políticas, assim como de perpetuação uma cooperação 

federativa, principalmente em função das vedações ao poder de tributação, das 

exigências dos entes em cumprirem matéria correspondente no texto constitucional, 

e da "proibição a qualquer nível de governo cobrar imposto sobre o patrimônio, 

renda ou serviços uns dos outros” (SOUZA, 2005, p. 116). Entretanto essa 

capacidade fica restrita a algumas políticas sociais entre os entes federados, 

destacando-se os setores de saúde e de educação (ARRETCHE, 2004).

Para Varsano (1996), essa evolução do regime fiscal-federativo não 

conseguiu corrigir os problemas de sistematização e de coordenação dos 

dispositivos fiscais nacionais, assim como da estruturação de um nível adequado de 

autonomia financeira e política aos entes subnacionais. Esse quadro é evidenciado
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em todo o período republicano com as alterações de "regimes políticos, mais 

democráticos ou de menor difusão de poder” (VERSANO, 1996, p. 23).

De acordo com Rezende (2006), o sistema brasileiro apresenta 

desequilíbrios fiscais, assim como problemas de eficiência e de alocação de 

responsabilidades tributárias. As diretrizes constitucionais e os demais dispositivos 

legais descentralizadores de encargos públicos esbarraram "no desencontro entre a 

distribuição espacial das demandas por serviços urbanos e sociais e a 

correspondente distribuição das receitas públicas” (REZENDE, 2006, p. 341).

Por fim, o Varsano (1996) argumenta que as medidas futuras sobre a 

distribuição das competências tributárias devem prezar pela harmonização fiscal, 

limitando a legislação tributária nas unidades federativas, ou seja, uma nova 

federalização, como forma de evitar uma guerra fiscal entre estes. Tais disposições 

seguem:

uma crescente preocupação com a coordenação de políticas 
públicas e com o impacto da tributação sobre as atividades 
produtivas, bem como, mais recentemente, em vista do movimento 
no sentido da integração internacional das economias nacionais -- a 
globalização -, pela consequente necessidade de harmonização da 
tributação no nível internacional, o que pressupõe a harmonia dos 
subsistemas tributários das unidades de governo do país. 
(VARSANO, 1996, p. 24).

Entretanto, em relação à autonomia fiscal e política, Varsano (1997) 

corrobora com as diretrizes constitucionais ao fomentarem a atuação dos governos 

locais e estaduais, com o intuito de fortalecerem a cooperação entre as unidades 

federativas, principalmente por estarem mais próximas do público alvo. Visto isso, 

surge à necessidade do crescimento das transferências intergovernamentais aos 

entes subnacionais, com critérios claros e equânimes. Ressaltando-se a importância 

de análise do sistema de partilha brasileiro, que se encontra no próximo item.

3.3.3 O Modelo de Partilha Brasileiro

Com base nas diretrizes e atribuições fiscais dos entes subnacionais 

apresentadas e instituídas na Constituição Federal de 1988, Prado (2003) elaborou 

um esquema das transferências que compõe o sistema brasileiro. O modelo de 

partilha elaborado no início do século XXI permite interpretar o sistema fiscal vigente



57

e tomar como base para a análise do instrumento legal de repasse objeto deste 

trabalho, a Cota-Parte do ICMS.

O modelo de sistema de repasse brasileiro é composto de (I) Devolução 

Tributária, (II) Compensação Tributária, (III) Transferências Redistributivas Internas, 

(IV) Transferências Redistributivas Interestaduais e (V) Transferências Voluntárias 

(PRADO, 2003). Da mesma forma que o modelo analítico geral, o fluxo da partilha 

inicia-se da arrecadação tributária do ente competente do tributo em análise. O 

primeiro grupo de transferências é formado por repasses com afeição a capacidade 

tributária. Dessa forma, as devoluções tributárias conjunto a compensação tributária 

vão originar a receita própria do ente federado (PRADO, 2003).

Figura 2: Modelo do Sistema de Partilha Brasileiro

Fonte: Prado, 2003.
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A principal devolução tributária brasileira é o montante não redistributivo 

da Cota-Parte do ICMS (PRADO, 2003). Segundo a Constituição Federal de 1988, 

os estados devem repassar 25% do produto arrecadado por meio do ICMS (art. 158, 

inciso IV) sendo 75 % repassados com base no critério do Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) (art. 158, parágrafo único, inciso I), e os 25% distribuídos com base em 

critérios com base dispositivos legais estaduais (art. 158, parágrafo único, inciso II) 

(BRASIL, 1988). Para Prado (2003), a porcentagem originada pela VAF assume o 

caráter de uma devolução tributária por estar vinculada a capacidade econômica de 

cada município, enquanto o montante restante apesar de ter caráter devolutivo, 

configura-se com uma transferência redistributiva, uma vez que os critérios 

desvinculam o repasse do seu atributo econômico.

O modelo brasileiro apresenta uma típica classificação das transferências 

compensatórias como repasses vinculados à receita base do nível de governo. 

Segundo Prado (2003), as compensações são transferências dispostas em lei, ou 

seja, de direito dos entes estaduais, com base em sua capacidade própria de 

arrecadação, mas que são desoneradas no período da arrecadação das 

exportações brasileiras. Assim, a união como forma de compensar essa perda fiscal, 

promove este mecanismo distributivo.

Destaca-se dois mecanismos compensatórios no sistema de partilha 

brasileiro, o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados, 

instituído em 10% da receita do IPI, e as desonerações dispostas pela Lei Kandir, a 

Lei Complementar n° 87/1996 (BRASIL, 1996). Dessa forma, apenas o montante 

atribuído aos governos estaduais, especificamente 75% no caso do IPI, pode ser 

classificado como transferências compensatórias, uma vez que são proporcionais ao 

montante exportado por cada governo, sendo os 25% restantes classificados como 

devoluções tributárias no caso da parcela destinada ao VAF e como transferências 

redistributivas, aos parâmetros definidos por regulamentação própria estadual, de 

acordo com a tipologia apresentada anteriormente.

O modelo brasileiro fiscal apresenta outra especificidade dentre as 

transferências redistributivas. O critério adotado por Sergio Prado (2003) para essa 

especificação é a dimensão espacial dessas arrecadações no território brasileiro. 

Assim, as transferências internas são constituídas por repasses dentro da jurisdição 

dos governos estaduais e que mesmo não assumindo uma consonância as bases
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tributárias dos entes, esses recursos assumem "resultado direto ou indireto da 

capacidade econômica dos estados” (PRADO, 2003, p. 61).

A principal transferência redistributiva interna no país refere-se a 25% da 

Cota-Parte do ICMS, ou seja, constituída pela repartição do montante do ICMS aos 

municípios por meio de critérios estaduais de rateio. Apesar de apresentar grande 

potencial na redução das desigualdades entre os entes municipais, Prado (2003) 

destaca que essa máxima fica restrita apenas ao nível estadual.

Em relação às Cota-Parte IPI-Exportação e às Cota-Parte do Seguro 

Receita, apesar de assumirem esse caráter redistributivo em sua totalidade ao valor 

destinado aos municípios (25%), assume um perfil concentrador, uma vez que 75% 

são distribuídos pelo critério VAF e apenas 25% por critérios definidos em lei própria 

estadual, semelhantes ao critério Cota-Parte do ICMS.

Comparativamente, as transferências interestaduais possuem uma 

dimensão distributiva regional e setorial, uma vez que os fundos redistributivos que 

as compõe realizam o repasse dos recursos a regiões do Brasil, podendo assumir 

funções específicas de atuação, como exemplo do repasse do Fundeb na área da 

educação. Ademais, destaca-se na tipologia das transferências interestaduais de 

participação, para o nível estadual e o municipal.

Como enunciado anteriormente por Rezende (2006), o atual regime fiscal- 

federativo brasileiro apresenta alguns problemas de alocação e de equilíbrio fiscal. 

Esse quadro estende-se ao sistema de transferências intergovernamentais do país, 

principalmente em razão do descompasso entre as necessidades coletivas locais.

Deste modo, as transferências intergovernamentais no Brasil enfrentam 

um trade-off. Esses dispositivos de rateio não conseguem atender as necessidades 

financeiras dos grandes centros urbanos e ao mesmo tempo não fomentam "as 

unidades menos desenvolvidas, para sustentar investimentos necessários à 

superação do subdensevolvimento” (REZENDE, 2006, p. 341). Em síntese, o 

descompasso entre as receitas próprias e as transferências fiscais nos municípios e 

nos estados brasileiros evidencia o desvio da função originária destas, a 

compensação financeira, potencializando desequilíbrios fiscais e regionais no país 

(REZENDE, 2006).

Ainda, essa desvinculação do gasto público da competência tributária de 

arrecadação do próprio ente reduz a capacidade e a eficiência da utilização desse 

recurso público pelos atores políticos, ocasionando "descontrole e desperdícios”
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(REZENDE, 2006, p. 342). Dessa forma, o recente ajuste fiscal e as diretrizes 

descentralizadoras afastadas dos princípios de finanças públicas ocasionaram 

consequências negativas para a distribuição de renda e para o desenvolvimento 

econômico e social no país (REZENDE; OLIVEIRA, 2003).

Por fim, enunciado o regime fiscal-federativo descentralizado brasileiro e 

os seus mecanismos de repasses faz jus uma análise do principal imposto de 

consumo do país e objeto deste trabalho no próximo capítulo, assim como da 

construção histórica do seu sistema de partilha no Brasil e no Estado de Minas 

Gerais.
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4 O ICMS

4.1 Aspectos tributários e fiscais

Como são apresentadas neste trabalho, as diretrizes tributárias brasileiras 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) seguiram o monte descentralizador, assegurando a 

competência do principal imposto de consumo do país ao governo subnacional, 

incluindo a competência exonerativa e de benefício fiscal dos estados outorgados 

pela Constituição Federal de 1988 (art. 155).

Para Borges e Reis (1995), a consolidação do ICMS e a expansão da sua 

esfera de competência produziram uma imponente base tributária e fonte de 

recursos públicos aos entes da federação brasileira. Tendo em vista sua importância 

no cenário econômico brasileiro e o seu complexo ordenamento tributário, é 

fundamental a análise do seu atual perfil, assim como da sua base econômica e do 

seu sistema de partilha.

Apesar da competência dos Estados e do Distrito Federal, o ICMS deve 

observar alguns princípios tributários, assim como todos os impostos brasileiros. 

Dentre as obrigações comuns aos entes, destacam-se os princípios da reserva legal, 

da isonomia fiscal, da irretroatividade e da anterioridade da legislação tributária 

(BORGES; REIS, 1995). Nos termos da obrigatoriedade legal (art. 5°, inciso II, da 

Constituição Federal) e das limitações tributárias no ordenamento brasileiro, toda 

alteração do ICMS e nos demais tributos brasileiros devem estar regulados em lei. 

Da mesma forma, para fins da cobrança tributária deve vigorar a legislação vigente e 

respeitar a mudança do exercício financeiro do fato gerador para aplicar as novas 

alterações (art. 150°, inciso III, Constituição 1988).

Quanto aos princípios da isonomia fiscal e da capacidade contributiva 

também, afirma-se que essas diretrizes estão alinhadas ao princípio básico do texto 

constitucional disposto no art. 5°, a igualdade e justiça a todos os brasileiros perante 

a lei (BORGES; REIS, 1995). Dessa forma, a tributação do ICMS deve ser igual em 

situações e em contribuintes com capacidades semelhantes.

De acordo Borges e Reis (1995), duas diretrizes tributárias apresentam 

especificidades ao ordenamento do ICMS no país além da sua incidência e do fato
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gerador, os princípios da não cumulatividade e da seletividade. A primeira 

especificidade assegurada no atual texto constitucional, art. 155, 2°, inciso I, tem 

como o objetivo de compensar as operações do ICMS, como forma de "evitar a 

tributação sobre o valor acrescido em cada operação, impedindo, assim, o efeito 

‘cascata’” (BORGES; REIS, 1995, p. 56). Ressalva-se que a instituição desse 

princípio e a sua fundamentação será detalhada no próximo tópico.

Sobre o princípio da seletividade, o art. 155, § 2°, inciso II, da Constituição 

de 1988 estabelece que os Estados e Distrito Federal possam adotar mecanismos 

seletivos ao ICMS, de acordo com a essencialidade das respectivas mercadorias e 

serviços tributáveis pelos estados-membros (BRASIL, 1988). Conforme explica 

Borges e Reis (1995), a seletividade deve respeitar a isonomia fiscal, as 

necessidades locais e a importâncias dessas mercadorias e serviços.

Apesar do princípio da seletividade estar atrelada a instituição de 

mecanismos de isenção e da própria base de cálculo, estes respectivos 

instrumentos estão vinculados a exigências constitucionais e regulados em 

legislação federal (BORGES; REIS, 1995). Deste modo, delega-se ao Senado 

Federal competência de instituir as alíquotas das operações e prestações 

interestaduais e de exportação, assim como a faculdade em definir alíquotas 

mínimas e máximas nas demais operações internas no país (BRASIL, 1988).

Ademais, o regulamento das isenções e da não incidência do ICMS no 

país por meio de conselhos fiscais está prevista no próprio texto constitucional, no 

art. 155, inciso II e no § 2°, inciso XII, alínea "g”, deste artigo, assim como na Lei 

Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975. Posto isso, compete-se ao Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Ministério da Fazenda a celebração 

desses convênios para a efetivação das novas concessões16, ratificadas pelos 

Estados e pelo Distrito Federal.

A base de incidência do ICMS não se refere apenas à circulação de 

mercadorias com a inclusão da tributação sobre serviços de transporte e de 

comunicação. Por força do art. 2 da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 

1996, o fato gerador desse tributo, ou seja, o que torna necessária a obrigação da 

tributação ao contribuinte, compreende:

16 Ressalta-se que as determinações e normas gerais do Confaz pelo Governo Federal seguem as prorrogativas do 
Código Tributário Nacional, especificamente o art. 102 e art. 199 (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
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Art. 2° O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 

fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 
valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por 
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a 
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 
comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços 
não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços 
sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, 
quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à 
incidência do imposto estadual (Lei Complementar n. 87 de 13 set. 
1996, art. 7°, que dispõe sobre o fato gerador do ICMS).

Dentro das alterações na base de incidência do ICMS, Borges e Reis 

(1995) afirmam que o próprio conceito de mercadoria alterou com a Constituição 

Federal de 1988, uma vez que o imposto também incide sobre o valor total das 

operações de bens que juntam a prestação de serviços com o fornecimento de 

mercadorias. Ademais, com a ampliação da incidência sobre a entrada de bens 

importados do exterior (art. 2, §1°, Lei Complementar n° 87/1996), a definição da 

mercadoria perde o cargo único, em razão dos bens não a identificarem como um 

"conceito mercantil” (BORGES; REIS, 1995).

Com base na incidência e no fato gerador apresentado, classifica-se o 

ICMS como um "Imposto sobre Vendas de Mercadorias e Serviços” (REZENDE, 

2006, p. 155). Deste modo, a principal fonte de arrecadação dos estados incide 

sobre os fluxos de rendimento da sociedade, ou seja, o consumo da população 

durante uma transação comercial, uma vez que a sua base econômica de aplicação 

ocorre durante a compra e venda de bens e serviços (REZENDE, 2006). Lima (1999) 

destaca ainda que esses impostos de consumo reduzem a capacidade de consumo 

dos cidadãos de baixa renda preferencialmente, devido à participação dessa 

categoria na sua renda anual.

Apresentado os principais aspectos do ordenamento jurídico do ICMS, 

principalmente as diretrizes constitucionais e os dispositivos da Lei Complementar 

87/1996, destaca-se o exame da formação do principal imposto de consumo do país
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e do seu respectivo sistema de transferência intergovernamental aos municípios 

brasileiros, evidenciando-se os principais objetivos de suas alterações.

4.2 A Construção do ICMS

4.2.1 O Imposto sobre Vendas e Consignações

O atual Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

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

Comunicação (ICMS) sofreu alterações ao longo da história recente do país. Este 

acompanhou as modificações apresentadas do sistema fiscal brasileiro no último 

século, até se consolidar como um tributo estadual e um mecanismo distributivo aos 

municípios (REZENDE, 2003).

De acordo com Varsano (1996), a primeira Constituição da República 

brasileira não promoveu grandes alterações no sistema tributário vigente do Império, 

principalmente em razão da continuidade do cenário econômico, concentrando o 

sistema em impostos ao comércio, à propriedade e à produção. Destaca-se que a 

obrigação tributária aos fluxos internos dos produtos não foi descrita na primeira 

carta constitucional brasileira. Entretanto, dado a segurança do mesmo texto para 

criar novos impostos à União e aos Estados, o governo nacional institui o imposto 

sobre o fumo, o imposto sobre os rendimentos gerais e o Imposto sobre Vendas e 

Consignações (IVC), sendo os dois últimos por meio da Lei n° 4.625, de 31 de 

dezembro de 1922. Apesar da competência dotada à União do IVC, este era 

transferido aos Estados (VARSANO, 1996).

O Imposto de Vendas e Consignações assumia uma forma de incidência 

específica. Em cada nova etapa na operação de venda, incidia uma alíquota legal 

sobre o valor das mercadorias, de forma cumulativa em todo o ciclo produtivo. 

Segundo Oliveira (2015), esses impostos cumulativos produziam "alíquotas efetivas” 

superiores as alíquotas definidas em lei, sendo assim:

[...] alíquotas legais modestas de 1% ou 2%, por exemplo, podem, 
dependendo da extensão dessa cadeia, ser bem superiores em 
termos efetivos, onerando a produção, reduzindo o seu poder de 
competição e penalizando o consumidor. (OLIVEIRA, 2015, p. 7).
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A Constituição de 1934 consolidou a competência dos impostos de 

consumo de quaisquer mercadorias de forma exclusiva à União, com exceção dos 

combustíveis de motor de explosão, de cunho dos estados (art. 6°, inciso I, alínea b). 

Dessa forma, arrecadação tributária sobre o consumo no Brasil estava concentrada 

no âmbito federal, restando aos estados à competência privativa de impostos sobre 

vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, por meio do IVC, 

e a tributação dos combustíveis.

No final da década de 30, evidenciam-se alterações na carga tributária 

dos entes brasileiros, principalmente com a instauração do Estado Novo e da 

promulgação da Constituição de 10 de novembro de 1937. Para Varsano (1996), as 

medidas centralizadoras de Getúlio Vargas, como as limitações ao imposto de 

exportação e a exclusão da competência de impostos de consumo de combustíveis 

de motor de explosão, efetivaram o antigo IVC como a principal receita aos entes 

estaduais, sendo que este representava "[...] no início da década de 40, cerca de 

45% da receita tributária dos estados [...]” (VARSANO, 1996, p. 4).

Com a saída de Getúlio Vargas, foi instituída a Assembleia Constituinte 

para a construção de um novo texto constitucional. Para Varsano (1996), a 

promulgação da Constituição de 18 de setembro de 1946 manteve as bases do 

sistema tributária da década de 30, destacando a competência estadual do IVC e a 

consolidação do sistema de transferência intergovernamental.

As bases desse arranjo fiscal encontram-se presentes até os dias de hoje, 

principalmente com a instituição de entes arrecadadores substitutivos, destacando 

do papel da União aos Estados e aos municípios (ARRETCHE, 2005). Nesse 

sentido, definiu-se por meio da carta promulgada em 1946 uma nova distribuição do 

principal imposto estadual aos entes locais, a devolução "aos municípios de 30% do 

excesso de arrecadação local do IVC em relação às receitas municipais” (PRADO, 

2003, p. 49).

4.2.2 O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação e Mercadorias

A reforma tributária na década de 60 promoveu uma transformação no 

regime federativo-fiscal brasileiro como o intuito de equilibrar os gastos públicos e 

promover uma estratégia voltada ao desenvolvimento do país (VARSANO, 1998). 

Segundo Rezende (2003), as alterações dos impostos sobre o consumo no país
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promoveram um aumento significativo da capacidade tributária dos estados 

federados, principalmente com a criação do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias (ICM), em substituição ao IVC.

A criação desse novo tributo sobre o consumo no país estava atrelado à 

proposta do governo militar da redução dos impostos cumulativos no país (Oliveira, 

2015). A mudança na forma de incidência desse tributo na economia passou pela 

adoção de um Imposto de Valor Agregado (IVA). Segundo Lima, a principal 

característica desses modernos tributos é "a não-cumulatividade, ou seja, o 

contribuinte paga apenas pelo que agrega à economia”. (LIMA, Carlos, 1999, p. 14). 

Dessa forma, os impostos que apresentam essa característica "[...] são, por essa 

razão, pelo menos teoricamente, neutros em se tratando de sua incidência no preço 

final do produto, com sua alíquota efetiva (final) correspondendo à alíquota 

legalmente estabelecida”. (OLIVEIRA, 2015, p. 7).

O ICM passou por um processo de reformulações até a promulgação da 

Constituição Federal de 1967, ao reforçar a nova atribuição de arrecadação 

exclusiva aos estados (OLIVEIRA, 2012). O primeiro dispositivo refere-se à Emenda 

Constitucional N° 18, de 1° de dezembro de 1965, que dispõe sobre o sistema 

tributário nacional, definindo os tributos, taxas e contribuições de melhorias pelo 

governo militar.

Castilho (2013) afirma que a Emenda Complementar 18/1965 definiu que 

a competência do imposto não cumulativo sobre as operações relativas à circulação 

de mercadorias seria compartilhada entre os estados e municípios. Dessa forma, 

como disposto no art. 13° da Emenda Constitucional n° 18, de 1° de dezembro de 

1965: "Compete aos Municípios cobrar o imposto referido no artigo com base na 

legislação estadual a ele relativa, e por alíquota não superior a 30% (trinta por cento) 

da instituída pelo Estado” (BRASIL, 1965).

O Denominado Código Tributário Nacional, Lei N° 5.172, de 25 de outubro 

de 1966, instituiu normas do direito tributário brasileiro e corroboraram com a 

Emenda Constitucional n° 18/65. Dessa forma, o Código Tributário brasileiro 

promoveu um esclarecimento dos limites de atuação estadual e municipal no que 

tange ICM, destacando que o fato gerador deste tributo seria compartilhado de 

forma uniforme para todas as mercadorias (art. 69).

Tendo em vista os questionamentos sobre a arrecadação do ICM no 

Brasil e os debates no Congresso Nacional acerca do projeto da nova Carta



67

Constitucional, a competência municipal de instituir o referido tributo foi revogada 

(CASTILHO, 2013). Assim, mediante o parágrafo único, Ato Complementar N° 31, de 

28 de dezembro de 1966, "Ficam sem efeito as disposições das leis municipais 

relativas ao Imposto sobre circulação de mercadorias.” (BRASIL, 1966). Deste modo, 

a unificação da cobrança do ICM assegurou aos entes estaduais a arrecadação 

exclusiva e a garantia da sua não cumulatividade. Como forma de compensar os 

entes municipais, o AC 31/66 assegurou a distribuição de 20% (vinte por cento) do 

produto da arrecadação do imposto aos municípios, de forma proporcional as suas 

respectivas operações tributárias (art. 2°).

Com a promulgação da Constituição Federal de 1967 é instituído os 

primeiros critérios de distribuição do ICM aos municípios.1' Assim, mediante o 

Decreto-Lei N° 380, de 23 de dezembro de 1968, e o Decreto-Lei N° 1203, de 18 de 

janeiro de 1972, definiu-se o repasse estadual do ICM aos municípios em 20% do 

montante arrecadado. Ressalva-se que o Decreto-Lei N° 380/1968 consolidou como 

o único parâmetro de repartição, o Valor Adicionado Fiscal (VAF). Deste modo, o 

seu cálculo levaria como base as operações tributáveis dos municípios frente ao 

volume total do Estado, considerando a saída e entrada de mercadorias, ou seja, as 

operações que constituírem fato gerador do ICM (Art. 2°, §2°).

Segundo Prado (2003), o repasse do ICM ainda não poderia ser 

classificado como redistributivo. A utilização do valor adicionado e da forma de 

cálculo do repasse pautada na base tributária de cada município reforça o caráter de 

uma devolução tributária aos municípios. Para o autor, o "seu cálculo era 

parametrado pela arrecadação realizada pelo governo estadual no espaço municipal 

e, assim, representava efetivamente uma devolução de recursos às prefeituras”. 

(PRADO, 2003, p. 40).

Dessa forma, a Constituição Federal promulgada em 24 de janeiro de 

1967, corrobora a competência exclusiva do ICM aos Estados e ao Distrito Federal 

conforme dispositivos legais revisados, da mesma forma que legitima a 

descentralização fiscal do produto de arrecadação deste imposto. Ainda que o texto 

constitucional assegurasse que os critérios de rateio do ICM fossem definidos por lei 

federal, assim como as principais variáveis de cálculo, evidenciam-se as bases do 

atual modelo tributário do ICMS e seu sistema repasse Prado (2003). 17

17 Apesar da instituição dos critérios de repasse aos municípios, a sua competência de legislar fica assegurada no 
âmbito federal, assim como suas alíquotas máximas e mínimas (CASTILHO, 2013).
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4.2.3 O ICMS e a Constituição Federal de 1998

A Constituição Federal de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988, 

promoveu importantes alterações no sistema fiscal brasileiro, dispondo sobre o atual 

sistema tributário (REZENDE, 2003). Como disposto no art. 155, inciso II, houve 

uma reconfiguração do quadro tributário sobre o consumo no país, com a criação do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Segundo 

Castilho (2013), o dispositivo constitucional:

[...] ampliou grandemente o campo de incidência do tributo estadual, 
incorporando às bases do antigo ICM, os serviços de transporte 
interestadual, intermunicipal e de comunicação, bem como a 
tributação sobre minérios, energia elétrica e petróleo e derivados. 
(CASTILHO, 2013, p. 35).

A nova base de incidência do ICMS demonstra a consolidação da 

autonomia fiscal aos governos subnacionais. Essas alterações legais e o 

fortalecimento das diretrizes descentralizadoras no federalismo brasileiro 

fomentaram a seletividade aos estados-membros desse imposto e a própria 

estruturação de concessões de isenções fiscais, dentro das exigências 

constitucionais na definição de alíquotas'8, assim como das determinações dos 

convênios do ICMS celebrados pelo Confaz18 19 (VARSANO, 1996; BORGES; REIS, 

1995).

Ademais, a Constituição assegura a continuidade da não cumulatividade 

nas operações deste imposto (art. 155, § 2°, inciso I). Borges e Reis (1995) pontuam 

que o dispositivo constitucional compensa em cada operação referente à circulação 

de mercadorias ou a prestação dos serviços especificados em lei com base no 

montante cobrado nas operações anteriores da cadeia produtiva. Deste modo, a 

consolidação desta técnica de tributação por meio de um Imposto de Valor Agregado

18 Ressalta-se que a definição das alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação 
compete a União, mediante resolução do Senado Federal, assim como a faculdade em definir alíquotas máximas 
e mínimas (art. 155, inciso IV  e V, Constituição Federal de 1988).
19 Previsão no Código Tributário Nacional, na Lei Complementar N° 24, de 7 de janeiro de 1975 e na 
Constituição Federal de 1988, disposto no art. 155, 2°, inciso XII, alínea g.
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(IVA), permite que a obrigação tributária não localize em um único estágio da 

economia, alinhando a moderna tendência tributária (REZENDE, 2006).

Além de fortalecer o poder tributário dos estados, a Constituição Federal 

aumentou a participação dos municípios no valor arrecadado do ICMS, com a 

transferência de 25% do volume total (inciso IV, art. 158). Dentro desse quadro, o 

texto constitucional também altera a distribuição da Cota-Parte aos municípios e dos 

seus parâmetros de repasse. Dessa forma, extingue-se a exclusividade do critério 

VAF e transfere a autonomia aos entes estaduais na definição de 25% do volume 

total destinado aos municípios. Assim, o art. 158, nos dois incisos do parágrafo único 

apresenta:

Art. 158
I -  três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios; e
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no 
caso dos Territórios, lei federal (BRASIL, Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988).

Destaque-se a Lei Complementar N° 63, de 11 de janeiro de 1990, que 

dispõe sobre o funcionamento das transferências intergovernamentais entre os 

estados e municípios, incluindo os critérios relativos à transferência estadual do 

ICMS. Em exigência do texto constitucional de 1988, este dispositivo conceitua o 

valor adicionado e a sua forma de cálculo, (art. 161, inciso I). Assim, no art. 3°, 

parágrafo 1°, inciso I, o valor adicionado do município é definido como o "valor das 

mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, 

deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil” (Lei Complementar n. 

63 de 11 jan. 1990, art. 3°).

Além do aumento da participação dos municípios no montante transferido 

pelos estados por meio do ICMS, destaca-se o repasse do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) instituído na Constituição de 1988. Varsano (1996) explica que 

o novo sistema de partilha do IPI define que os Estados deteriam 10% da 

arrecadação deste tributo, proporcionalmente as respectivas produções de 

manufaturas, e os municípios deteriam 25% desse montante estadual. Ressalva-se
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que o próprio texto constitucional determina que os governos estaduais devam 

entregar às suas unidades esse montante observando os mesmos critérios de 

repasse do ICMS (art. 159, § 3°).

Varsano (1998) evidencia a imponência do ICMS na carga tributária 

nacional após a redemocratização brasileira, já se destacando na década de 90 com 

uma participação de 25% da receita tributária do Brasil. Salvador demonstra que 

esse tributo continua sendo o de maior arrecadação do país, no período de 2000

2011, com 20,32%, uma peculiaridade no mundo visto que "o principal imposto de 

um país pertence a uma esfera subnacional” (SALVADOR, 2014, p. 12).

Apesar das alterações legais e da modernização tributária do ICMS no 

século XX, principalmente da instituição deste como um IVA e da alteração do seu 

sistema de partilha, ainda há uma oneração do consumo de mercadoria e serviços 

no país (LIMA, 1999; REZENDE, 2006). Essa interferência tributária no mercado 

pode alterar os preços finais de um determinado bem e serviços ao cidadão, 

ocasionando prejuízos na “eficiência econômica e da competividade dos produtos 

brasileiros nos mercados domésticos e internacional” (REZENDE, 2006, p. 224).

Da mesma forma que Rezende (2006) argumenta a necessidade de 

reduzir o peso desse ônus econômico dos tributos, é fundamental aprimorar os seus 

mecanismos de transferências intergovernamentais. Deste modo, o próximo item 

analisa o sistema de partilha do ICMS no Estado de Minas Gerais, por meio das 

principais alterações legais da Cota-Parte Municipal.

4.3 A Cota-Parte ICMS em Minas Gerais

4.3.1 Os Instrumentos Legais

Visto a configuração do sistema federativo fiscal brasileiro, principalmente 

sobre a exigência da Constituição Federal de 1988 da repartição de 25% do ICMS 

aos municípios por meio de critérios definidos pelo próprio governo estadual (art. 

158, inciso II), é fundamental discorrer sobre os dispositivos legais do Estado de 

Minas Gerais que já deliberaram sobre a matéria em estudo.

O primeiro dispositivo mineiro a tratar sobre os critérios de repasse do 

ICMS foi o Decreto-Lei n° 32.771, publicado em 4 de julho de 1991. Além da 

definição do seu sistema de transferência intergovernamental, o decreto dispõe
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sobre a metodologia do cálculo dos repasses financeiros e dos índices de 

participação dos municípios, da mesma forma que expõe os procedimentos de 

apuração e de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Destaca-se que este dispositivo assegurou a repartição do valor destinado aos 

municípios por meio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com base nos 

critérios de rateio descritos do ICMS (art. 14), regulação em vigor no presente.

Diante desse quadro, a parcela do ICMS destinado aos municípios era 

distribuída por meio de três critérios. O primeiro critério utilizado era o Valor 

Adicionado Fiscal (VAF), calculado por meio das operações e prestações 

correspondente ao fato gerador do ICMS do ente, ou seja, a diferença entre os 

valores de entrada e saída da soma das mercadorias e serviços na respectiva 

localidade em comparação aos valores do Estado (art. 3°). O índice de participação 

desse parâmetro corresponderia ao percentual do valor adicionado local ao valor 

total do Estado. Assim, além dos 75% do montante destinados aos municípios por 

meio desse parâmetro previstos obrigatoriamente no texto constitucional, somar-se- 

ia mais 19,0668% a ser distribuídos aos entes locais.

O segundo critério previsto tomaria como base os municípios 

mineradores. Como disposto na Lei n° 9.934, de 24 de julho de 1989, 5,61% do 

montante da Cota-Parte do ICMS seria destinado aos municípios mineiros com 

atividades de extração mineral (art. 1°), como uma compensação tributária pela 

participação destes na arrecadação do extinto Imposto Únicos sobre Minerais (IUM). 

Dessa forma, o índice de cálculo desse critério tomaria como base a participação na 

arrecadação do IUM, de competência anual, referente ao ano de 1988.

O terceiro critério correspondia a uma compensação financeira aos 

municípios que passaram por eventuais desmembramentos de distritos. Assim, 

como disposto na Lei n° 11.042, de 15 de janeiro de 1993, ficou resguardado 

0,3232% do valor total da Cota-Parte a ser distribuído aos municípios que 

presenciaram a emancipação de um de seus distritos e que tiveram o VAF reduzido 

significativamente, ou seja, inferior a 50% nos últimos índices de cálculo (art. 1°). 

Destaca-se que os municípios compensados por meio desse repasse foram 

resguardados especificamente a Matheus Leme e a Mesquita de forma explícita na 

Lei n° 12.040/1995 (art. 1°, inciso XIII), por serem distritos industriais.

O Decreto n° 37.713, de 29 de dezembro de 1995, revoga o então 

Decreto n° 32.771/1991, sobre o sistema de repasse fiscal em Minas Gerais, e



72

dispõe sobre a nova repartição do produto de arrecadação do ICMS e os seus 

demais aspectos de apuração. Assim, por meio da publicação da Lei estadual n° 

12.040, de 28 de dezembro de 1995, houve a promoção de importantes alterações 

nos critérios de repasse da Cota-Parte municipal, destacando a instituição de treze 

critérios, sendo dez novos parâmetros de distribuição. Destaca-se ainda que a lei 

definiu a participação dos critérios dos exercícios de 1996 a 2000 e contou com 

alterações percentuais neste período, principalmente com a Lei n° 12.428, de 27 de 

dezembro de 1996.

Reconhecida como a Lei Robin Hood, o novo dispositivo detinha objetivos 

distributivos da receita tributária dentro do sistema fiscal no Estado de Minas Gerais 

(STARLING; REIS, 2002). Como os critérios da partilha do ICMS intensificavam a 

concentração dos repasses aos municípios com o maior VAF, ou seja, aos entes 

com atividades econômicas desenvolvidas e com bons desempenhos comerciais e 

arrecadatórios, solidifica-se o interesse de redistribuição aos pequenos municípios 

mineiros e o atendimento às desigualdades socioeconômicas no Estado mediante a 

publicação da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995 (MINAS GERAIS, 2016).

Dessa forma, segundo a Fundação João Pinheiro (FJP) (2010), os novos 

parâmetros de repasse fiscal possibilitariam a desconcentração dos recursos nas 

grandes cidades mineiras, assim como permitiram ao poder público local à indução e 

ao fomento de política públicas nos diversos setores de atuação estatal e 

potencializar a coordenação entre os municípios e o Estado de Minas Gerais.

Com foi enunciado anteriormente, três critérios de repasse continuaram a 

ser utilizados de forma parecida ao antigo sistema de partilha do ICMS, 

especificamente o Valor Adicionado Fiscal (VAF), os municípios mineradores e os 

que passaram por desmembramentos dos seus distritos. Da mesma forma que o 

Decreto n° 32.771/1991, destaca-se que o VAF assumiu novamente valores 

percentuais superiores às exigências constitucionais, assim como no cálculo do seu 

índice de participação (art. 158, parágrafo único, inciso I). Entretanto, evidencia-se 

que a participação total desse critério (88,04702%) reduziu com a nova lei, devido à 

adoção dos novos critérios, estabelecendo-se em um percentual menor dentro dos 

25% facultativo ao governo estadual (13,04702%).

Assim como o VAF, ao analisar os outros dois critérios remanescentes 

evidencia-se uma redução percentual significativa em comparação ao Decreto-Lei n° 

32.771/1991 e ao longo dos exercícios da década de 90. O critério destinado aos
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municípios mineradores assumiu uma participação de 1,5% do total de repasse no 

ano de 1996, preservando o ano base da compensação do IUM, e a compensação 

por desmembramentos de distritos além de sofrer uma redução percentual, 

assentando-se para Matheus Leme uma participação de 0,20383% e Mesquita 

0,8755% em 1996.

Dentre esse quadro, os novos critérios de repasse assumiram uma 

participação de 10,162% do montante distribuído aos municípios mineiros no 

primeiro ano de aplicação da Lei Robin Hood, fixando-se no ano de 2000 um 

percentual de 17,890%, último exercício de respaldo legal, potencializando uma 

disposição de repasse alinhada aos objetivos de descentralizadores da receita 

tributária (ANEXO A).

Dentre as alterações no modelo de repasse aos municípios mineiros na 

segunda metade da década de 1990 e no início do século XX, sobrepuja-se a Lei n° 

13.803, de 27 de dezembro de 2000. Esta promoveu uma importante modificação 

nos valores percentuais dos critérios de repasse instituídos pela Lei n° 12.420, 

principalmente com a progressiva extinção da compensação por desmembramento 

de distritos aos municípios de Matheus Leme e Mesquita. Como forma de repor a 

redução dos percentuais da emancipação de distritos dos municípios específicos, 

institui-se um aumento gradual do VAF até o exercício de 2005, fixando-se em 

4,68% dentro dos 25% facultados aos estados e em 79,68% da parcela do ICMS 

pertencente aos municípios mineiros.

Evidencia-se que os demais regulamentos distributivos mantiveram os 

mesmos valores percentuais na distribuição do ICMS no ano de 2001 e nos 

exercícios de vigência da nova alteração da Lei Robin Hood. Posto esse quadro, 

esta legislação consolida-se no cenário fiscal mineiro como um importante 

instrumento tanto na definição quanto na condução de políticas públicas setoriais e 

intergovernamental no Estado (STARLING; REIS, 2002).

A última alteração no sistema de repartição do produto da arrecadação do 

principal tributo estadual ao poder público municipal foi a Lei n° 18.030, de 12 de 

janeiro de 2009, objeto desta pesquisa. Apesar de a publicação entrar em vigor no 

exercício de 2010, ressalta-se que a aplicação dos novos percentuais de distribuição 

inicia-se a partir de 2011.

Reconhecida por ICMS Solidário, a atual versão da Lei Robin Hood 

mantém o objetivo de descentralização fiscal do ICMS e o fortalecimento dos
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pequenos municípios (MINAS GERAIS, 2015). Dessa forma, a inclusão de novos 

critérios de repasse detinha o objeto de descentralizar a transferência do ICMS aos 

municípios em áreas sociais, potencializando a atividade dos entes locais na 

implementação de novas políticas setoriais e a relação intergovernamental. Para 

Silva e Passador (2016), os interesses em aperfeiçoar a distribuição vertical e fiscal 

aos entes mineiros por meio de uma diretriz descentralizada com a Lei n° 18.030 

promoveram um alinhamento às políticas setoriais, assim como demonstraram 

parâmetros com maior força de equalização entre os municípios.

Com base nos principais interesses destacados com a criação da Lei do 

ICMS Solidário, evidencia-se uma redução de 4,68% da participação do VAF na 

distribuição de recursos, fixando-se em 75% dentro das exigências constitucionais. 

Essa alteração deve-se a incorporação de seis novos critérios de transferência, 

especificamente Recursos Hídricos, Municípios Sede de Estabelecimentos 

Penitenciários, Esportes, Turismo, ICMS Solidário e Mínimo Per Capita.

Ademais, apesar dos legisladores tentarem promoverem as diretrizes 

descentralizadoras com as alterações nos parâmetros de distribuição, a confirmação 

do alcance desses objetivos deve ser realizada por meio de estudos estatísticos, que 

são realizados no próximo capítulo, em função da sua complexidade. As 

especificidades do sistema de transferência fiscal do ICMS no Estado de Minas 

Gerais devem-se a fato de que as mudanças nos critérios não ocorrerem de forma 

homogênea aos índices de participação aos 853 municípios mineiros, evidenciando 

a complexidade do estudo (COELHO; BEDÊ, 2016).

4.3.2 Os critérios de repasse do ICMS

Discorrido sobre as principais regulamentações do repasse da Cota-Parte 

do ICMS pertencente aos municípios, é fundamental a apresentação sucinta dos 

critérios instituídos pelas versões da Lei Robin Hood, das suas bases de incidência e 

dos seus percentuais de transferência. Como forma de potencializar a análise, foi 

realizada uma agregação por grupos de afinidade temática aos critérios de 

distribuição da Cota-Parte do ICMS por meio do Quadro 5.
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Quadro 5: Critérios de repasse ICMS da Lei n° 13.803/2000 e da Lei n° 18.030/2009 em
Minas Gerais, por grupos de afinidade temática.

C ó d ig o G ru p o s C rité r io s  Le i n °  13.803/2000 C rité r io s  Le i n °  18.030/2009

I Base Tributária VAF + Receita Própria VAF + Receita Própria

II Geográficos
Área geográfica + Municípios Área geográfica + Recursos Hídricos +

Mineradores Municípios Mineradores

III Populacionais
População + 50 mais 

populosos
População + 50 mais populosos + ICMS 

Solidário + Mínimo per capita

IV Áreas Prioritárias Saúde + Educação
Saúde + Educação + Estabelecimentos 

Penitenciários
Produção de Alimentos + Produção de Alimentos + Patrimônio

V Políticas Setoriais Patrimônio Cultural + Meio Cultural + Meio Ambiente + Esportes +
Ambiente Turismo

VI Equitativos Cota Mínima Cota Mínima

Fonte: Elaboração própria.

Deste modo, definiram-se seis (6) grupos afins, Base Tributária, 

Geográficos, Populacionais, Áreas Prioritárias, Políticas Setoriais e Equitativo. 

Enfatiza-se que foram criadas duas colunas especificas, senda a primeira coluna 

com a agregação dos parâmetros institucionalizados pela Lei n° 12.040 que 

continuaram em vigor com a Lei n° 13.803 e a segunda com os critérios promovidos 

pela Lei do ICMS Solidário. Ademais, como forma de ilustrar as participações dos 

critérios de repasse do ICMS ao longo das alterações legais da Lei Robin Hood ao 

longo da análise dos conjuntos de parâmetros, destaca-se Tabela 1 abaixo.
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Quadro 6: Percentuais de participação dos critérios do ICMS com base nas legislações do 
Estado de Minas Gerais

Critérios de d istribuição
Percen tu ais/legislação

D ecreto-Lei N °  

32.771/1991

Lei N °  

12.040/1995

Lei N °

13.803/2000 *

Lei N °

18.030/2009
V a lo r  A d ic io n a l F is c a l (VAF) 9 4 ,0 6 6 8 8 8 ,0 4 7 0 2 7 9 ,6 8 0 7 5 ,0 0 0

Á rea g e o g rá f ic a - 0 ,3 3 3 0 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

P o p u la ç ã o - 0 ,6 6 6 0 0 2 ,7 1 0 2 ,7 0 0

P o p u la ç ã o  d o s  5 0  M u n ic íp io s  m a is  p o p u lo s o s - 0 ,6 6 6 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0

E d u c a ç ã o - 0 ,6 6 6 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0

Á rea C u lt iv a d a / P r o d u ç ã o  de a lim e n to s - 0 ,3 3 3 0 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

P a t r im ô n io  c u ltu ra l - 0 ,3 3 3 0 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

M e io  a m b ie n te - 0 ,3 3 3 0 0 1 ,0 0 0 1 ,1 0 0

S a ú d e - 0 ,6 6 6 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0

R e ce ita  p ró p ria - 0 ,6 6 6 0 0 2 ,0 0 0 1 ,9 0 0

C ota m ín im a - 5 ,5 0 0 0 0 5 ,5 0 0 5 ,5 0 0

M u n ic íp io s  m in e ra d o re s 5 ,6 1 0 0 1 ,5 0 0 0 0 0 ,1 1 0 0 ,0 1 0

R e c u rso s  h íd r ic o s - - - 0 ,2 5 0

M u n ic íp io s  se d e  e sta b e le c im e n to s  p e n ite n c iá r io s - - - 0 ,1 0 0

E sp o rte s - - - 0 ,1 0 0

T u r is m o - - - 0 ,1 0 0

IC M S  s o l id á r io - - - 4 ,1 4 0

E m a n c ip a ç ã o  d e  D is t r it o s 0 ,3 2 3 2 0 ,2 9 1 3 8 0 ,0 0 0 -

M ín im o  "p er c a p ita " - - - 0 ,1 0 0

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Decreto-Lei n° 32.771/1991, Lei n° 12.040/1995, Lei n° 13.803/2000 e Lei 
18.030/2009 (ANEXO A). Elaboração própria

(*) Os percentuais da Lei N° 13.803/2000 referem-se aos valores definidos na legislação 
para o ano de 2005 a diante, uma vez que será utilizado o ano de 2010 na pesquisa.

4.3.2.1 Critérios Base Tributária

O primeiro grupo de critérios faz referencia às finanças públicas 

municipais, englobando duas regras de transferência diretamente proporcionais à 

capacidade econômica e à base tributária dos entes, especialmente a Receita 

Própria e o Valor Adicionado Fiscal (VAF), relatado no último tópico.

Especificamente sobre a Receita Própria, instituído na primeira versão da 

Lei Robin Hood, considera-se a arrecadação de tributos do ente em comparação à 

sua receita proveniente das transferências intergovernamentais, conforme os dados 

do Tribunal de Contas do Estado (art. 1°, inciso X, Lei n° 12.040, de 28 de dezembro 

de 1995). Destaca-se que foi definido inicialmente a este critério um percentual de 

repasse de 0,666% aos munícipios para o ano de 1996, consolidando-se com uma 

parcela de 2,0% no exercício de 2000 (QUADRO 6).
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4.3.2.2 Critérios Geográficos

O "Grupo II” faz menção aos parâmetros que incidem diretamente ás 

características físicas e espaciais dos municípios mineiros, como à área geográfica, 

o uso de recursos minerais e a existência de áreas alagadas. A primeira forma de 

repasse deste agrupamento foi instituída pelo Decreto-Lei N° 32.771/1991, o 

repasse aos municípios mineradores que detinham participação na arrecadação do 

extinto Imposto Único sobre Minerais (IUM), já enunciado neste capítulo.

Dentre os demais critérios que compõe o Grupo II, reitera-se o parâmetro 

à área geográfica. Instituído na primeira versão da Lei Robin Hood e consolidado ao 

longo das alterações, o índice de participação geográfico seria calculado por meio 

da representatividade da área geográfica do ente local e a área total do Estado de 

Minas Gerais. Dentre os objetivos dessa instituição, destaca-se a compensação aos 

entes que possuem custos operacionais elevados para a prestação de serviços 

públicos em razão da grande extensão. Observa-se que ao parâmetro é atribuído um 

percentual de 0,333% para o ano de 1996, fixando-se em 1,0% do montante total a 

ser repassado pelo governo estadual já no ano de 2000 (QUADRO 6).

Por fim, dentre os novos critérios instituídos pela Lei n° 18.030, destaca- 

se o repasse aos "Recursos Hídricos” (art. 6°). Antes compensado dentro do VAF, 

por meio do cálculo do valor adicionado nas operações de circulação de energia 

elétrica (art. 1°, Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de 1996), define-se um parâmetro 

único com o intuito de compensar os municípios que detém áreas alagadas por 

reservatórios de usinas geradoras de energia, mas que não sede da respectiva 

usina. Essa compensação justifica-se da perda econômica resultante dessas áreas 

de alagamento e da exclusão ao recebimento de recursos tributários do ICMS pelas 

atividades da usina (MINAS GERAIS, 2016).

4.3.2.3 Critérios Populacionais

O "Grupo IN” abrange os critérios demográficos. Esse conjunto toma como 

base as características e a dinâmica da população dos municípios para realizar a 

aplicação das respectivas regras de repasse. A respeito dos novos critérios definidos 

como populacionais promovidos pela Lei n° 18.030, argumenta-se tal classificação 

tendo em vista a metodologia dos respectivos índices de participação, ao tomar a 

população local como base de cálculo.
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Dois critérios de repasse estabelecidos pela Lei n° 12.040 utilizam como 

base a população dos municípios mineiros. O primeiro parâmetro reflete a 

participação percentual da população do município em comparação a população 

total do Estado de Minas Gerais e o segundo critério populacional toma os cinquenta 

entes mineiros com maior número de habitantes, como uma redistribuição 

proporcional aos elevados gastos público nessas cidades (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2010). Com o intuito de padronizar a apuração populacional definiram-se 

como dados primários as estimativas populacionais fornecidas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE) (art. 1°, inciso III).

Ainda dentro os critérios demográficos, destacam-se as duas novas 

parcelas de distribuição destinadas a reduzir a desigualdade entre os municípios do 

Estado de Minas Gerais instituídos pela Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009, o 

"ICMS Solidário” e o "Mínimo Per Capita". Como demonstra o Quadro 1, ao primeiro 

parâmetro é atribuída uma participação de 4,14%, a principal novidade introduzida 

pela nova legislação (MINAS GERAIS, 2016). Destaca-se que os dois parâmetros 

apresentam semelhanças em suas bases de distribuição e nas respectivas 

condições para repasse, uma vez que utilizam os municípios com os menores 

índices de participação aos demais critérios definidos em lei per capita (art. 12° e art. 

13°).

Dentre as especificidades de cálculo dos respectivos índices de repasse, 

destaca-se que o "ICMS Solidário” utiliza a divisão entre a população do ente apto 

sobre o somatório da população dos municípios com índices aptos para receber o 

ICMS per capita, ou seja, os menores índices. Em comparação, o critério "Mínimo 

Per Capita” é calculado por meio da divisão da população do município apto sobre a 

população de todos os entes mineiros, de forma similar ao critério "População”, 

alterando apenas as condições para a participação.

4.3.2.4 Critérios Áreas Prioritárias

A agregação por áreas prioritárias definida no "Grupo IV” envolve as 

políticas em primazia de atuação do estado, especificamente a Saúde, a Educação e 

a Segurança Pública. Essas áreas são enunciadas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, em especial no art. 22, 

parágrafo único, inciso IV, sobre o provimento de cargos públicos em não
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cumprimento dos limites fiscais, assim como no parecer n° 16.068, de 29 de janeiro 

de 2019 da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais.

Dentre essas áreas de intervenção preferencial do Estado, avulta-se a 

seguridade social. Com o intuito de potencializar as ações e projetos do poder 

público municipal na área da Saúde, institui-se uma parcela da transferência do 

ICMS correspondente aos gastos na saúde do município, com o objetivo de 

promover e desenvolver os programas de saúde das famílias nos municípios por 

meio do acréscimo de recursos (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010).

De acordo com o art. 1°, inciso IX da Lei n° 12.040/1995, o cálculo do 

índice de participação assentou-se na despesa por pessoa na área da saúde local 

em comparação as despesas de todos os municípios do Estado de Minas Gerais, 

informações provenientes do Tribunal de Contas do Estado. Entretanto, com a Lei n° 

12.428/1996 e demais versões da Lei Robin Hood, além de promover o aumento na 

participação deste critério de 0,666% para 2,0% (QUADRO 6), institui-se um novo 

subcritério de repasse. Deste modo, além do repasse dos gastos per capita na 

saúde, definiu-se que 50% do repasse seriam destinados aos municípios que 

executarem ações à saúde das famílias dentro do nível da atenção básica, de 

acordo ao número de cidadãos atendidos nessa política no município.

Incorpora-se na primeira versão da Lei Robin Hood à base de participação 

a incidência aos indicadores da educação municipal, com o objetivo de potencializar 

o ensino público local e beneficiar os entes que realizam políticas públicas ao 

fortalecimento da sua taxa de matrícula dentro da sua capacidade financeira (MINAS 

GERAIS, 2016). Deste modo, assegura-se ao critério educacional um percentual de 

2,0% na distribuição do ICMS a partir de 2000.

Especificamente sobre o cálculo desse critério, é fundamental a definição 

do Índice Básico da Educação do Município (ICMAi). Esse índice é resultado da 

divisão entre o número de alunos atendidos na rede local de ensino (MRMi) e a 

Capacidade Mínima de Atendimento do Município (CMAi). Destaca-se que o número 

total de alunos engloba todos os níveis de ensino, inclusive da pré-escola. Ademais, 

essa capacidade de atendimento é resultado do somatório das receitas próprias e de 

transferências (receitas correntes e de capital) do município aplicados no mínimo 

constitucional da educação (25%) sobre o custo-aluno do município, assim realiza o 

cálculo da participação da capacidade de atendimento sobre o número de alunos 

atendidos (matriculados). Por fim, a computação do índice de educação dos
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municípios para o repasse do ICMS (Pei) seria resultado da divisão do ICMAi local 

pelo somatório dos ICMAi’s dos municípios que devem receber o ICMS educação, 

multiplicando o resultado por 100.

Dentro da atuação do Estado na política de Segurança Pública, destaca- 

se o critério "Municípios Sede de Estabelecimentos Penitenciários”. 

Institucionalizado pela na Lei do ICMS Solidário, este proporciona uma parcela do 

repasse fiscal aos municípios (0,10%) que possuem uma unidade penitenciária 

tomando como base de cálculo a própria média da população prisional em 

comparação à média prisional dos municípios mineiros (art. 7°). Segundo Machado 

(2016), a iniciativa dessa compensação aos municípios com estabelecimentos 

destinados à privação de liberdade deve-se ao empenho e a diligência dos entes 

locais com os custos e demandas de políticas públicas resultantes, já que a 

competência da designação e da gestão das unidades é dos Estados.

4.3.2.5 Critérios Políticas Setoriais

O "Grupo VI” é responsável por acolher os critérios que induzem a 

realização de políticas públicas setoriais dos governos locais, além das áreas 

prioritárias do Estado. Destacam-se neste conjunto setores do turismo, do esporte, 

do meio ambiente e do desenvolvimento rural.

O critério de repasse "Área Cultivada”, implantado com a Lei n° 12.040 

(art. 1°, inciso VI), passa por uma alteração em sua nomenclatura, consolidando-se 

como "Produção de Alimentos” nas futuras modificações da Lei Robin Hood. Esse 

parâmetro toma como base a produção agrícola e as ações aos produtores rurais, 

com o objetivo de incentivar a produção e a fomentar as ações e programas do 

poder público para o desenvolvimento dessas atividades (MINAS GERAIS, 2016). 

Deste modo, esse parâmetro foi fixado inicialmente com 0,333% no seu primeiro ano 

de vigência e alterado para 1,0% da transferência fiscal no final da década de 90 

(QUADRO 6).

Originalmente, à Produção de Alimentos foi assegurada em quatro 

subcritérios, conforme a primeira Lei Robin Hood. Com a reformulação do sistema 

de partilha do ICMS em Minas Gerais por meio da Lei n° 18.030, preservou-se a 

aplicação dos quatro subcritérios, entretanto houve uma reformulação nos seus 

valores percentuais. Deste modo, 35% do parâmetro devem ser repassados a
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participação da área cultivada do município em comparação à área total cultivada no 

Estado. O segundo subcritério leva em conta a quantidade de produtores rurais do 

município, em comparação ao total de produtores do Estado, correspondendo a 

30%. O terceiro subcritério leva em consideração os municípios que possuam um 

programa ou estrutura de fomento à produção e à comercialização de produtos 

agrícolas, fixando-se em 30,0% deste montante. Por fim, o último subcritério, 

correspondente a 5,0%, tomava a existência do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e de um plano de desenvolvimento 

rural próprio (art. 3°, inciso IV).

O parâmetro Patrimônio Cultural, instituído pela primeira Lei Robin Hood, 

confere aos municípios uma participação no repasse do ICMS com base no próprio 

conjunto arquitetônico e memorial histórico, assim como em referência ás ações e 

projetos executados pelo poder público municipal na conservação e manutenção 

desse acervo cultural. O cálculo do seu repasse levara em conta a participação do 

Índice de Patrimônio Cultural do ente em relação ao somatório de todos os índices 

do Estado.

Ressalva-se que os requisitos desse parâmetro são regulamentados pelo 

Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais (Conep), por meio da 

Deliberação Normativa n° 1 de 20/06/2009 e de 30/06/2011 (MINAS GERAIS, 2016). 

No ano de 1996, foi atribuída a esse critério uma porcentagem de 0,333% e com a 

Lei n° 13.804, consolida-se com 1,0% da quarta parte do valor transferido do ICMS 

aos municípios mineiros (QUADRO 6).

De forma semelhante à participação do critério Patrimônio Cultural, o 

critério referente ao Meio Ambiente apresentou um percentual de 0,333% no ano de 

1996 e recebeu um aumento nas recentes legislações, fixando-se em 1,1% para o 

exercício de 2011. Além do recurso destinado ao poder público ao fomento e à 

preservação ambiental ter aumentado sua participação percentual na transferência 

do ICMS, passou por alterações em seus subcritérios. Segundo a Lei Robin Hood de 

2000, o cálculo do índice de participação do Meio Ambiente no ICMS envolvia dois 

subcritérios específicos, o saneamento ambiental (50%) e o Índice de Conservação 

do município (50%) (QUADRO 6).

Com a última alteração do sistema de distribuição do ICMS em 2009, 

adiciona-se um subcritério referente à participação da ocorrência de Mata Seca no 

município em comparação a sua área total no Estado. Deste modo os subcritérios
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receberam as seguintes parcelas, 45,45% referente ao saneamento ambiental, 

45,45% ao índice de Conservação do Município e 9,1% à Mata Seca (art. 4°, inciso I, 

II e III). Em destaque, como exigência para o recebimento do subcritério saneamento 

exigia-se um sistema de tratamento de esgoto que atenda a 50% da população e um 

sistema de limpeza urbana que conte com aterro sanitário ou usina de triagem e 

compostagem do lixo no município que contemple 70% da população, dentro das 

exigências do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). Por fim, o 

subcritério conservação ambiental faz referência à participação geográfica das 

unidades de conservação cadastrada e localizada no município, tanto particular 

como públicas, a nível federal, estadual e municipal.

Dentro os critérios setoriais criados pela Lei n° 18.030/2009, destaca-se a 

distribuição por meio do parâmetro "Esporte” (art. 8°). Instituído com um percentual 

de 0,10%, este repasse faz referência às atividades esportivas realizadas pelo 

município dentro de um exercício em comparação a todas as ações relacionadas ao 

esporte de todos os municípios mineiros (QUADRO 6). Ressalta-se uma exigência 

para a arrecadação dos repasses do ICMS neste critério, o assentamento de um 

conselho setorial de esportes, em regular funcionamento e engajado na elaboração 

e fiscalização dos projetos locais. Deste modo, o principal objetivo da definição 

dessa parcela de repasse é a conservação das atividades esportivas e a indução do 

esporte local (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010).

Por fim, salienta-se que a Lei do ICMS Solidário desenvolve um 

parâmetro alinhado a um novo setor de atuação do poder público municipal, a 

organização turística. Deste modo, os municípios aptos passam a receber uma 

parcela da Cota-Parte ICMS (0,10%) de acordo com os investimentos no turismo 

local em comparação aos entes mineiros (QUADRO 6). Além da exigência aos 

municípios de instituírem um conselho próprio do turismo para credenciarem ao 

recolhimento desse valor, a nova legislação ordena a criação de uma política própria 

ao setor e de um "Fundo Municipal do Turismo” (art. 9°, § 1°). Deste modo, para 

Silva e Passador (2016), essa distribuição de repasse permitiria aos municípios 

potencializarem a gestão das respectivas atividades turísticas por meio da 

regionalização e descentralização do turismo no Estado.



83

4.3.2.6 Critério Equitativo

O último grupo de parâmetros refere-se ao único critério equitativo de 

distribuição da Cota-Parte do ICMS no Estado de Minas Gerais, a Cota Mínima. 

Apesar dos novos critérios instituídos pela Lei n° 18.030, em especial o critério ICMS 

Solidário e o Mínimo per capita definirem como objetivos uma distribuição mais 

igualitária, optou-se por classifica-los ao conjunto de parâmetros populacionais tendo 

em vista sua metodologia de cálculo.

O critério Cota Mínima foi instituído pela Lei n° 12.040, assegurando a 

todos os municípios mineiros uma parcela uniforme do ICMS (art. 1°, inciso XI). 

Deste modo, definiu-se que 5,5% do montante fiscal atribuído constitucionalmente 

aos municípios seriam repassados em valores iguais. Esse valor apresentou o maior 

percentual dentre os novos critérios e manifestou uma progressiva redução ao longo 

dos anos, conforme o Anexo A. Entretanto, a alteração proveniente da Lei n° 12.428 

e a versão da Lei Robin Hood de 2000, assegurou os 5,5% da Cota Mínima 

(QUADRO 6).
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5 METODOLOGIA

5.1 Caracterização e coleta de dados

Este trabalho analisa a redistribuição e a desconcentração do repasse da 

Cota-Parte do ICMS aos municípios do Estado de Minas Gerais, mediante a Lei N° 

18.030, de 12 de janeiro de 2009, e para isso utiliza-se uma investigação descritiva 

como forma de validar a realização de tal proposta. A análise descritiva tem como 

objetivo a apresentação "das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). 

Dentro dessa caracterização, o trabalho tem o intuito de analisar e interpretar um 

fato, ou seja, a alteração legal na distribuição de recursos fiscais, por meio de 

instrumentos de coleta de dados padronizados.

O estudo conta com uma abordagem mista, o uso de procedimentos 

metodológicos qualitativos e quantitativos, de forma imparcial. A pesquisa qualitativa 

conta com um método próprio de interpretação da sociedade, com apresentação de 

conceitos e significados a um determinado problema (GIL, 2008). Assim, essas 

construções contextuais e sociais são flexíveis, ou seja, não "podem ser definidos 

previamente, não há fórmulas ou receitas predefinidas para orientar os 

pesquisadores” (GIL, 2008, p. 175). Já a análise quantitativa pauta a descrição da 

sociedade por meio do uso de dados e de técnicas estatísticas (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). Assim, as pesquisas quantitativas descritivas "consistem em 

investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou 

análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o 

isolamento de variáveis principais ou chave” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 187).

A análise qualitativa permite entender o regime fiscal-federativo brasileiro, 

especificamente sobre o sistema de partilha do ICMS. Quanto às estratégias da 

pesquisa, destacam-se as bases documentais e bibliográficas, que possibilitarão a 

compreensão do processo instrumental da legislação brasileira. Já análise 

quantitativa conta com um levantamento fiscal da Cota-Parte do ICMS/IPI- 

Exportação dos 853 municípios mineiros, por valor global e por seus respectivos 

critérios de repasse, provenientes do banco de dados da Fundação João Pinheiro, 

tendo a organização dos dados em planilhas eletrônicas.
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Em seguida à tabulação dos dados, será realizado um estudo das 

implicações trazidas pela Lei N° 18.030, de 12 de janeiro de 2009 e pela Lei N° 

13.803, de 27 de dezembro de 2000. Para esse fim, serão executadas duas 

abordagens distintas, sendo a primeira para a totalidade de municípios mineiros, 

com o objetivo de verificar os níveis de concentração deste repasse no estado. Essa 

primeira etapa do estudo contará com dois instrumentos estatísticos, a Curva de 

Lorenz e o Índice de Gini, uma vez que são as principais medidas de desigualdade 

de uma população utilizadas na literatura (SALES, 2010).

A segunda abordagem utilizará a participação dos grupos específicos de 

análise, por grupos populacionais e por grupos de afinidade temática, identificando 

possíveis distorções da distribuição da Cota-Parte do ICMS. Estritamente a essa 

análise por grupos, ressalta-se a realização de uma simulação dos índices de 

participação deste tributo no ano de 2010 aos valores transferidos no exercício de 

2018. Justifica-se a adoção dos repasses no exercício de 2018 na simulação, como 

forma de potencializar a comparação a posteriori desse quadro fiscal com os valores 

efetivos repassados anuais, assim como utilizar a base de dados consolidada mais 

recente disponibilizada pela Fundação João Pinheiro.

Destaca-se que o período utilizado na análise temporal compreenderá os 

anos de 2010 a 2018. A escolha desse período justifica-se na necessidade de 

abarcar o último ano em que o repasse do ICMS foi realizado com base nos critérios 

da Lei n° 13.803/2000, o ano de 2010, uma vez que apenas no ano de 2011 a 

inclusão dos seis novos critérios (esporte, turismo, municípios sede de 

estabelecimentos penitenciários, recursos hídricos, Mínimo per capita, ICMS 

Solidário) e do subcritério Mata Seco no critério Meio Ambiente entraram em vigor.

Por fim, sobre a escolha da agregação dos municípios por estratos 

populacionais, pretende-se potencializar a visualização dos resultados, uma vez que 

os municípios que apresentam faixas populacionais próximas apresentam 

similaridades socioeconômicas, principalmente às suas bases de receitas próprias, 

ao quadro de transferências fiscais e ao pleito por bens e serviços públicos 

(BIONDINI, 2007). Para Prado (2003), tendo em vista a elevada heterogeneidade 

dos municípios brasileiros, essa estratificação permite a análise por semelhanças 

fiscais relevantes, principalmente às receitas municipais. Deste modo, a distribuição 

da Cota-Parte do ICMS será analisada por sete grupos, conforme a Tabela 1.
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Tabela 1: Estratos da População no Estado de Minas Gerais

Grupos Populacionais N° de Municípios

Até 5.000 hab. 240
De 5.001 a 10.000 hab. 251
De 10.001 a 20.000 hab. 184
De 20.001 a 50.000 hab. 112
De 50.001 a 100.000 hab. 37
De 100.001 a 200.000 hab. 16
Mais de 200.000 hab. 13

Totais 853
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Censo Demográfico 2010. Elaboração própria.

5.2 Análise do nível de concentração ICMS Minas Gerais

Como foi enunciado, será realizado um estudo dos níveis de 

concentração do repasse da Cota-Parte do ICMS aos municípios mineiros. Para 

esse fim, tomará a participação deste recurso no período de 2011 a 2018 com a Lei 

18.030, de 12 de janeiro de 2009, e com a Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 

2000, por meio de uma simulação. Assim, será possível identificar os efeitos na 

distribuição desta receita entre as duas versões da Lei Robin Hood.

Com o objetivo de mensurar o grau de desigualdade na distribuição da 

Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação utiliza-se a Curva de Lorenz e o Índice de Gini, 

os principais instrumentos de análise da desigualdade (HOFFMANN, 1991). 

Segundo Sales (2010), a Curva de Lorenz é uma técnica utilizada para representar a 

distribuição de uma determinada variável dentro de um domínio. Este domínio pode 

ser caracterizado como "[...] um conjunto de pessoas ou municípios de uma dada 

região ou país e uma variável cuja distribuição se pretende estudar pode ser a renda 

das pessoas ou as transferências fiscais” (SALES, 2010, p. 24).

Assim, esta ferramenta constitui-se por um gráfico de dispersão entre 

duas grandezas, especificamente a distribuição acumulada dos elementos em cada 

nível do domínio F(x) e a parcela acumulada da variável x detida no respectivo nível 

do total acumulado O(x) (SOARES, 2006).

Matematicamente definida pela função:
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L = (F(x), O(x)).

Ainda sobre a Curva de Lorenz, Soares (2006) caracteriza o gráfico como 

crescente, "uma vez que cada pessoa nova traz sua renda, por menor que seja, ao 

bolo -  se existem pessoas com renda zero, a Curva é plana até a primeira pessoa 

com renda positiva” (SOARES, 2006, p. 9). Deste modo, a curva inicia-se no ponto 

cartesiano (0,0) e termina no ponto (100,100), em que a variável encontra-se 

acumulada, como está disposto no Gráfico 2.

Gráfico 2: Representação da Curva de Lorenz e do Índice de Gini
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n iq u id a d e

Fonte: Elaboração própria.

Além da função representada pela curva, evidenciam-se duas situações 

hipotéticas iniciais no gráfico que permitem inferir o nível de concentração da 

variável x, especificamente, a reta diagonal de perfeita igualdade e o seu contorno 

extremo de iniquidade, que apresentam os mesmos pontos cartesianos que a Curva 

de Lorenz (SOARES, 2006).

A relação entre a área “o” do Gráfico 2, ou seja, da área compreendida 

entre a Curva de Lorenz e a Curva de Igualdade Perfeita, com a própria área do 

triângulo com a Curva de Iniquidade permite mensurar o Índice de Gini. Deste modo, 

o Coeficiente de Gini mede o nível de desigualdade de uma determinada população 

por meio da representação gráfica da Curva de Lorenz (SALES, 2010).
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Tendo em vista as relações entre as curvas demonstradas pelo Gráfico 2 

e os próprios limites verticais e horizontais, esse índice estatístico é um número 

entre 0 e 1, sendo que o número 0 representa a "[...] completa igualdade de receitas 

fiscais transferidas (em que todos os municípios possuem a mesma receita) e o 1 

corresponde à completa desigualdade [...]” (SALES, 2010, p. 24). Assim, infere-se 

que quanto maior a área a, maior o Coeficiente de Gini e consequentemente é maior 

a desigualdade da distribuição em estudo.

Para efeitos de cálculo, tomam-se como base os percentuais acumulados 

dos municípios mineiros da Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação, e os respectivos 

valores acumulados desse recurso fiscal, da própria Curva de Lorenz. Em seguida, 

aplicou-se a fórmula de Brown, demonstrada a baixo.

G = 1 -  I  k=n-1 k=i [(Xk+i - Xk) (Yk+i + Yk)]

Ressalta-se que:

G: Índice de Gini;

X: Proporção acumulada da população de municípios;

Y: Proporção acumulada da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação;

Posto isso, para efeito desta pesquisa define como o domínio desta 

função o conjunto dos 853 municípios de Minas Gerais e como as duas variáveis o 

total arrecadado por meio da transferência da Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação no 

período de 2011-2018 aos municípios mineiros mediante a Lei N° 18.030/2009 e a 

Lei N° 13.803/2010. Destaca-se que além das Curvas de Lorenz e do cálculo do 

Coeficiente de Gini, serão elaborados demais instrumentos gráficos para ilustrar a 

distribuição percentual comparativa entre as duas variáveis enunciadas.
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6 IMPLICAÇÕES DA LEI DO ICMS SOLIDÁRIO PARA OS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

A Lei N° 18.030, de 12 de janeiro de 2009 alterou as regras da 

transferência da parcela do ICMS destinada aos municípios em Minas Gerais, 

principalmente com a inclusão de seis novos parâmetros. Como foi relatado, o 

dispositivo promove uma nova redistribuição fiscal no estado, aliando a 

descentralização do ICMS à indução de políticas públicas, fortalecendo o poder dos 

entes locais e a própria relação intergovernamental (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2010).

Após a publicação da Lei do ICMS Solidário, foram produzidos diversos 

estudos para mensurar os impactos deste instrumento legal sobre os municípios 

mineiros. Destaca-se o livro elaborado pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais no ano de 2016. Dentre as conclusões produzidas no trabalho 

ressalta-se o aumento do repasse da Cota-parte aos municípios com menores 

receitas per capita, ou seja, uma distribuição da receita do ICMS mais igualitária 

(MINAS GERAIS, 2016).

O livro concentra a sua análise quantitativa nos valores globais do 

ICMS/IPI-Exportação transferidos aos municípios e utiliza um período relativamente 

curto para a análise dos impactos da Lei 18.030/2009, que escondem o tempo de 

institucionalização e de aprendizado das regras aos entes locais. Assim, o trabalho 

pode ser atualizado, tanto no que diz a consolidação dos dados quanto no tempo de 

pesquisa.

Deste modo, dado a importância desse trabalho e os debates que 

tramitam na Câmara de Deputados e no Senado Federal sobre uma nova reforma 

tributária no Brasil, surge à necessidade de complementar os estudos citados, com o 

intuito de analisar os efeitos na redistribuição e desconcentração dos repasses 

estaduais da Cota-Parte do ICMS. A análise a ser construída nesta pesquisa conterá 

duas abordagens específicas: a concentração/desconcentração da receita para os 

municípios mineiros e a participação desse repasse por estratos populacionais e em 

grupos de critérios por afinidade.
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6.1 Análise dos efeitos da Lei N° 18.030 na concentração da receita de ICMS 

para o conjunto de municípios

Esta primeira análise tem o objetivo de verificar o grau de concentração 

dos valores do ICMS para os municípios mineiros e examinar os efeitos da Lei n° 

18.030/2009 comparada à anterior, a Lei n° 13.803/2000. Para esse fim, realiza-se 

uma comparação entre os valores repassados efetivamente aos municípios de 

Minas Gerais entre os anos de 2011 a 2018 conforme os critérios em vigor da Lei do 

ICMS Solidário com os valores que deveriam ser distribuídos caso não houvesse 

uma alteração legal em 2009, por meio de uma simulação dos antigos parâmetros.

6.1.1 Efeitos da Lei N° 18.030 na distribuição da receita do ICMS

A Curva de Lorenz das distribuições das receitas20 acumuladas dos 

municípios mineiros constata uma diferença entre as variáveis dentro do domínio 

(GRÁFICO 3). Com base nas definições deste instrumento evidencia-se que a curva 

referente à situação efetiva, "Com a Lei 18.030-2009”, encontra-se mais próxima da 

"Curva de Igualdade Perfeita”, em comparação a curva "Sem a Lei 18.030-2009”.

Gráfico 3: Curva de Lorenz e índice de Gini Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação: 
com e sem a Lei n° 18.030/2009, Minas Gerais - 2011/2018
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Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018. Elaboração própria.

20 Essa receita acumulada refere-se tanto ao repasse da Cota-parte do ICMS aos municípios, quanto aos 2,5% do 
IPI-Exportação proveniente da transferência do Governo Federal (BRASIL, 1988)
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Os ganhos de qualidade são evidenciados na representação acima, uma 

vez que em torno de 60% dos municípios mineiros passaram a receber 12,11% da 

Cota-Parte do ICMS, ao invés de 11,02% com os antigos critérios. Apesar da curva 

efetiva não estar totalmente acima da outra no domínio e a desigualdade ainda 

permanecer nessa distribuição, já que 10% dos municípios concentram 67,7% dos 

repasses, já é possível observar os efeitos positivos da nova lei na desconcentração 

da transferência do ICMS no Estado de Minas Gerais.

A relação entre as áreas formadas entre as Curvas de Lorenz descritas no 

Gráfico 3 e a Curva de Igualdade Perfeita permite mensurar o Coeficiente de Gini 

das respectivas distribuições do ICMS tomadas no estudo. O Índice de Gini do 

montante transferido por meio dos critérios da Lei n° 13.803 é de 0,7772, enquanto o 

índice para o volume total repassado aos municípios efetivamente no mesmo 

período de 2011 a 2018 da Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação com base nos 

parâmetros da Lei n° 18.030 é de 0,7762. Assim, o novo quadro fiscal do ICMS em 

Minas Gerais apresenta uma distribuição menos desigual comparada à distribuição 

que vigorou no Estado até 2010, uma vez que apresenta o menor Índice de Gini. 

Deste modo, as alterações promovidas com a Lei do ICMS Solidário na distribuição 

da receita do ICMS/IPI-exportação demonstraram uma divisão mais igualitária e 

desconcentrada entre os municípios mineiros.

6.1.2 Efeitos da Lei N° 18.030 na distribuição espacial comparativa

Com o intuito de examinar os efeitos enunciados no último tópico, foram 

quantificadas as diferenças percentuais entre os valores acumulados na situação 

efetiva e na situação simulada (GRÁFICO 4). Especificamente sobre a investigação 

dos efeitos distributivos por grupos, será introduzida no próximo tópico e 

aprofundada no item 6.2. Á vista disso, optou-se por ilustrar as diferenças 

inicialmente por meio do gráfico abaixo.
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Gráfico 4: Diferença percentual entre a Lei n° 13.803/2000 e a Lei n° 18.030/2009 
referente ao repasse do ICMS/IPI-Exportação aos municípios de Minas 
Gerais -  2011/2018

Observa-se um aumento das receitas na maioria dos municípios com as 

novas regras de transferência, favorecendo um total de 737 municípios (86,40%), 

dentre de um domínio de 853 entes. Destaca-se que alguns municípios atingiram 

variações percentuais significativas, como é o caso de Jeceaba, da região Central, 

com o ganho de 451,54%, enquanto o município de Fortaleza de Minas apresentou 

a maior perda (69,18%).

O Mapa 1 demonstra a diferença percentual entre os dois quadros de 

repasses da Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação por meio de uma distribuição 

espacial comparativa, de forma complementar ao gráfico acima. Optou-se por dividir 

o mapa de calor em 5 intervalos fixos: especificamente de -70,0% a 0,0%, que 

seriam aqueles que perderam, e os que ganharam entre 0,0% a 25,0%, entre 25,0% 

a 50,0%, entre 50,0% a 75,0%, e por fim, acima de 75,0%.



93

Mapa 1: Distribuição da diferença percentual entre a Lei n° 13.803/2000 e 
a Lei n° 18.830/2009 do repasse do ICMS/IPI-Exportação aos 
municípios de Minas Gerais - 2011-2018.

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018. Elaboração própria.

Nota-se que entre as faixas, nove municípios apresentaram um ganho 

igual ou superior a 75,0%, 28 municípios entre 50,0% a 75,0%, 162 entre 25,0% a 

50,0% e 538 entre 0,0% a 25,0%. Ademais, evidencia-se que os beneficiados pela 

alteração estão espalhados por todo o território de Minas Gerais, em especial as 

regiões mais pobres do estado (Noroeste, Norte e Jequitinhonha-Mucuri), territórios 

historicamente marcados com baixas bases tributárias e reduzida participação no 

PIB do estado (BAPTISTA, 2016; BIONDINI, 2002).

A Tabela 2 objetiva reforçar essas diferenças aos municípios por estratos 

populacionais, evidenciando os conjuntos que foram mais beneficiados e os mais 

prejudicados com os novos parâmetros de distribuição fiscal. Destaca-se que os 

conjuntos de até 50.000 mil habitantes acumularam as maiores quantidades de 

municípios que perderam e que ganharam recursos, devido ao número total de 

entes dentro dos respectivos grupos. Dessa forma, deve-se tomar como análise a 

participação percentual de cada estrato.
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Tabela 2: Municípios que "perderam” ou "ganharam” recursos por grupos populacionais, em
Minas Gerais (%) -  2011/2018.

Grupos Populacionais
M unicípios que perderam  recursos M unicípios que ganharam  recursos

TOTAL
Q u a n t id a d e P a r t ic ip a ç ã o  (X ) Q u a n t id a d e P a r t ic ip a ç ã o  (X )

A té  5 .0 0 0  h a b . 26 1 0,8 3 214 8 9 ,1 7 2 40

D e  5 .0 0 1  a 1 0 .0 0 0  h a b . 35 1 3 ,9 4 216 8 6 ,0 6 251

D e  1 0 .0 0 1  a 2 0 .0 0 0  h a b . 26 1 4,1 3 158 8 5 ,8 7 184

D e  2 0 .0 0 1  a 5 0 .0 0 0  h a b . 11 9,8 2 101 9 0 ,1 8 112

D e  5 0 .0 0 1  a 1 0 0 .0 0 0  h a b . 8 2 1 ,6 2 29 7 8 ,3 8 37

D e  1 0 0 .0 0 1  a 2 0 0 .0 0 0  h a b . 5 3 1 ,2 5 11 6 8 ,7 5 16

M a is  d e  2 0 0 .0 0 0  h a b . 5 3 8 ,4 6 8 6 1 ,5 4 13

Totais 116 1 3 ,6 0 737 8 6 ,4 0 853

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018. Elaboração própria.
Nota: (X) Participação em percentual do estrato populacional de municípios em relação ao 

total de municípios do mesmo grupo.

Para os entes que apresentaram taxas negativas do repasse do ICMS, 

evidencia-se que o estrato de municípios com mais de 200.000 mil habitantes foi o 

mais prejudicado, uma vez que 38,46% dos seus membros perderam recursos com 

os novos parâmetros de repasse. O segundo colocado foi o grupo de municípios de

100.000 mil a 200.000 mil habitantes, com 31,46%, em seguida, observa-se os entes 

de 50.000 mil a 100.000 mil habitantes, com 21,62%. Deste modo, percentualmente 

os municípios de médio e grande porte foram os mais prejudicados.

Aos municípios que apresentaram taxas positivas de apropriação da Cota- 

Parte do ICMS, constata-se um movimento oposto às perdas de recursos, uma vez 

que os principais ganhadores são os municípios de pequeno e médio porte. 

Ocupando a primeira posição destaca-se o conjunto de municípios de 20.000 mil a

50.000 mil habitantes, com 90,18% dos seus participantes apresentando vantagens 

comparativas entre o efetivo repasse com a Lei n° 18.030 e a simulação com a Lei 

n° 13.803.

6.2 Análise dos efeitos da Lei N° 18.030 na Receita de ICMS por meio da 

participação em grupos de estudo

Nesta segunda análise, aprofunda-se o estudo da distribuição do ICMS 

aos municípios entre as duas últimas versões da Lei Robin Hood. Para efeitos da 

pesquisa, tomam-se os índices de participação dos municípios em seus respectivos
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critérios no ano de 2010 para realizar uma simulação utilizando os valores 

repassados da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação em Minas Gerais no ano de 2018. 

Comparativamente, realiza-se a análise com os valores repassados da Cota-Parte 

ICMS/IPI-Exportação no ano de 2018, entretanto utilizam-se como base os próprios 

índices de participação dos municípios do ano de 2018. Deste modo, a simulação 

com os índices de participação no ano de 2010 referem-se aos parâmetros 

determinados pela Lei n° 13.803, enquanto os índices do ano de 2018 refletem as 

determinações da Lei n° 18.030, a Lei do ICMS Solidário. Ressalta-se que o valor 

total transferido anual foi encontrado por meio da soma dos valores repassados por 

cada critério nos respectivos anos de análise.

Sendo assim, de forma inicial examina-se o montante total transferido da 

Cota Parte ICMS/IPI-Exportação entre os dois conjuntos de dados utilizados para 

comparação, dispondo de instrumentos gráficos de análise temporal e espacial no 

Estado de Minas Gerais. Em segundo momento, analisa-se a distribuição do ICMS 

por meio destes dois instrumentos legais, a simulação com os valores ano de 2018 e 

os valores efetivos transferidos no mesmo ano, como forma de aprofundar a 

investigação inicial aos respectivos efeitos da nova Lei Robin Hood aos grupos de 

estudos proposta nesta pesquisa, tanto no que diz respeito aos grupos 

populacionais, quanto no que tange aos grupos de critérios.

6.2.1 Efeitos na Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação ao montante total

Esta sessão apresenta uma análise comparativa entre as duas últimas 

regras de distribuição da Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação no Estado de Minas 

Gerais, tanto com a Lei n° 13.803 quanto com a Lei n° 18.030, especificamente entre 

a transferência total repassada aos municípios mineiros.

Os dois primeiros instrumentos de análise descrevem essa comparação 

em relação às variações de repasse do novo quadro fiscal no exercício de 2018 e do 

anterior, mediante os índices de repasse de 2010. Deste modo, a Tabela 3 

apresenta os dispositivos legais estudados com a apresentação dos valores 

absolutos transferidos e as respectivas participações percentuais dentro do volume 

total repassado. Ademais, a mesma tabela mensura em uma coluna específica as 

variações percentualmente entre os dois conjuntos de exame. Ressalta-se que os 

percentuais negativos inferem reduções na participação do repasse, enquanto os
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resultados positivos depreendem os conjuntos que cumpriram melhor os novos 

requisitos de repasse em comparação aos demais, beneficiando-se com a Lei do 

ICMS Solidário.

Tabela 3: Distribuição do valor total do ICMS/IPI-Exportação aos municípios por grupos 
populacionais antes e depois da Lei n° 18.030/2009 -  Minas Gerais, 2018.
(Em R$ milhões)

Grupos Populacionais
Lei N ° 13.803/20000 Lei N ° 18.030/2009 Variação  

Percentual (*)V a lo r  t r a n s fe r id o %  V a lo r  (X ) V a lo r  t r a n s fe r id o %  V a lo r  (X )

A té  5 .0 0 0  h a b . 4 4 3 ,6 1 4 ,9 9 4 7 5 ,3 6 5 ,3 5 7 ,1 6

D e  5 .0 0 1  a 1 0 .0 0 0  h a b . 8 5 0 ,5 2 9 ,5 7 9 4 6 ,5 3 1 0 ,6 5 1 1,2 9

D e  1 0 .0 0 1  a 2 0 .0 0 0  h a b . 8 4 4 ,1 8 9 ,5 0 9 6 7 ,1 9 1 0 ,8 8 1 4,5 7

D e  2 0 .0 0 1  a 5 0 .0 0 0  h a b . 1 .3 3 0 ,3 4 1 4,9 7 1 .4 8 6 ,8 1 1 6 ,7 3 1 1 ,7 6

D e  5 0 .0 0 1  a 1 0 0 .0 0 0  h a b . 1 .2 3 2 ,0 9 1 3 ,8 6 1 .2 2 0 ,1 3 1 3 ,7 3 -0 ,9 7

D e  1 0 0 .0 0 1  a 2 0 0 .0 0 0  h a b . 7 1 8 ,9 4 8 ,0 9 7 9 2 ,7 2 8 ,9 2 1 0 ,2 6

M a is  d e  2 0 0 .0 0 0  h a b . 3 .4 6 9 ,5 5 3 9 ,0 3 3 .0 0 0 ,5 0 3 3 ,7 5 -1 3 ,5 2

Totais 8 .8 8 9 ,2 3 1 0 0 ,0 0 8 .8 8 9 ,2 3 1 0 0 ,0 0 -

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010/2018. Elaboração própria.
(X) Valor ICMS/IPI-Exportação do respectivo grupo populacional em análise.
(*) Variação percentual dos valores totais transferidos com a Lei n° 18.030 em relação à 
Lei n° 13.803.

O Gráfico 5 ilustra a participação dos valores transferidos por grupos 

populacionais entre a simulação da Lei n° 13.803 e os valores efetivos mediante a 

Lei n° 18.030, com o intuito de reforçar as alterações no repasse aos grupos de 

estudo no Estado de Minas Gerais.
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Gráfico 5: Comparação do valor total do ICMS repassado aos 
municípios por grupos populacionais antes e depois da Lei 
n° 18.030/2009 -  Minas Gerais

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010/2018. Elaboração própria.

A Tabela 3 evidencia que os municípios de até 50.000 habitantes 

apresentaram crescimento percentual positivo, em média uma variação de 11,20%. 

Sobrepuja-se que o grupo que apresentou a maior ganho refere-se aos municípios 

de 10.000 a 20.000 habitantes, sendo 14,57%. Já os grupos que perderam 

participação com os novos critérios de repasse salientam os municípios de 50.000 a

100.000 habitantes, com uma redução de 0,97% e o conjunto dos entes com mais 

de 200.000 habitantes, uma perda de 13,52%, juntos detém uma diminuição média 

de 7,25%, ilustrados no Gráfico 5 com as respectivas colunas de repasse.

Deste modo, os municípios de pequeno e médio porte apresentaram 

ganhos percentuais significativos com a alteração dos repasses do ICMS, enquanto 

os entes com mais de 200.000 mil habitantes, sofreram reduções nas participações 

globais. Especificamente sobre a redução dos municípios grandes municípios, 

observa-se uma perda significativa na variação da transferência do VAF, sendo 

45,24% com os índices de 2010 e 39,11% com os índices de 2018, enquanto os 

extratos com menores habitantes adquiram representatividade (TABELA 3).

Como forma de corroborar os efeitos mensurados, realiza-se uma análise 

quantitativa temporal da participação do valor total transferido por todos os critérios 

entre os anos de 2010 a 2018, ou seja, utilizando os índices de participação dos 

respectivos anos de exame (GRÁFICO 6). Destaca-se a deflação dos dados pelo 

Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de dezembro de 2018, com o objetivo de
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examinar a evolução histórica dos entes que compõe os estratos populacionais e 

atestar os efeitos apresentados na distribuição da Cota-Parte do ICMS mediante as 

novas regras da Lei do ICMS Solidário.

Gráfico 6: Participação da transferência do ICMS/IPI-Exportação aos municípios, por 
estratos populacionais -  Minas Gerais, 2010 - 2018.

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010-2018. Elaboração própria.
Nota: Valores deflacionados pelo IPCA - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IBGE/SNIPC).

O Gráfico 6 demonstra que houve alterações significativas na participação 

dos estratos populacionais no período de análise. Os municípios com mais de

200.000 habitantes apresentaram uma redução ao longo dos anos, em destaque 

com reduções substanciais até o ano de 2013. Os conjuntos de municípios de

100.001 a 200.000 habitantes e de 20.001 a 50.000 habitantes apresentaram uma 

queda na participação no ano de 2011, o primeiro ano de vigência da Lei n° 18.030, 

entretanto reconfiguram esse quadro com as participações no final do período, 

ressaltando a curva de aprendizado desses municípios para a participação no novo 

quadro fiscal. Por fim, o mesmo gráfico evidencia ganhos de participação iniciais e 

constantes dos municípios de até 20.000 habitantes, pontuando os efeitos da nova 

legislação aos municípios de pequeno e médio porte.

A presente distribuição temporal da transferência do ICMS é resultante 

tanto das mudanças legais em análise entre as duas últimas versões da Lei Robin 

Hood apresentadas nesta pesquisa, assim como da atividade econômica do Estado 

de Minas Gerais, ou seja, da própria conjuntura econômica dos conjuntos de
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municípios formados nesta pesquisa pelo critério populacional (CARVALHAIS et al., 

2019).

Com o intuito de reduzir as implicações populacionais entre as diferenças 

contingenciais entre os grupos de consolidados e explicitar os efeitos da Lei n° 

18.030 na evolução do montante total da Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação 

realizou-se uma análise por meio das participações percentuais per capita dos 

estratos populacionais, por meio do Gráfico 7 e da Tabela 4. Deste modo, utilizou os 

valores totais arrecadados por cada grupo de municípios e aplicou a população do 

respectivo conjunto para encontrar a participação destes na transferência per capita.

Gráfico 7: Participação per capita da transferência do ICMS/IPI-Exportação aos municípios, 
por estratos populacionais -  Minas Gerais, 2010 - 2018.

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010-2018. Elaboração própria.
Nota: Valores deflacionados pelo IPCA - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IBGE/SNIPC).
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Tabela 4: Participação per capita na transferência de ICMS/IPI-Exportação aos municípios,
por estratos populacionais -  Minas Gerais (%) - 2010 -  2018.

Grupo Populacional
ANOS D ife re n ça  * 

2 0 1 0  - 2 0 1 1

V a ria ç ã o  ** 

2 0 1 0 -2 0 1 8

V a ria çã o  *** 

2 0 1 1 -2 0 1 82010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A té  5.000 hab. 16,71 17,15 16,86 16,57 16,70 16,89 16,96 17,06 17,08 0,44 2,23 -0,42

De 5.001 a 10.000 hab. 15,62 16,43 16,74 17,13 16,94 16,83 17,10 16,73 16,58 0,81 6,17 0,91

De 10.001 a 20.000 hab. 10,72 11,05 10,95 10,71 10,75 10,84 11,06 11,32 11,72 0,33 9,30 6,05

De 20.001 a 50.000 hab. 12,98 12,67 12,83 13,24 13,39 13,61 13,66 13,79 13,84 -0,32 6,62 9,27

De 50.001 a 100.000 hab. 15,02 14,49 14,97 15,72 15,48 15,12 14,88 14,43 14,19 -0,53 -5 ,53 -2,10

De 100.001 a 200.000 hab. 11,91 11,70 11,66 11,72 11,98 12,03 12,00 12,41 12,53 -0,21 5,19 7,08

M ais de 200.000 hab. 17,03 16,49 15,99 14,92 14,76 14,69 14,34 14,25 14,05 -0,53 -17,50 -14,83

Fonte: Dados básicos: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010-2018.
Elaboração própria.

(*) Subtração das taxas percentuais entre o ano de 2011 e o ano de 2010.
(*) Participação percentual das taxas do ano de 2010 em relação ao ano de 2018 
(**) Participação percentual das taxas do ano de 2011 em relação ao ano de 2018.

A coluna "Diferença 2010-2011” da Tabela 4 apresenta as variações na 

participação da receita total do ICMS dos municípios entre os anos de 2010 e 2011, 

com o intuito de evidenciar as primeiras mudanças no primeiro ano de vigência da 

Lei n° 18.030. Ainda, esse instrumento apresenta a coluna "Variação 2010-2018”, 

que apresenta a alteração percentual das taxas entre o último ano de vigência da Lei 

n° 13.803 e o exercício mais recente da Lei do ICMS Solidário no Estado. Por fim, a 

coluna "Variação 2011-2018” aponta a mudança percentual entre os repasses do 

ICMS entre os anos de 2011 e 2018, a fim de transparecer as alterações dos 

municípios nesse período de disposição da nova versão da Lei Robin Hood, 

expondo a curva de aprendizado dos conjuntos de municípios.

Ao comparar a distribuição percentual da transferência da Cota-Parte do 

ICMS/IPI-Exportação entre os anos de 2010 a 2018, evidencia-se uma alteração 

substancial por meio dos instrumentos de análise per capita em comparação ao 

Gráfico 6 e Tabela 3. O estudo per capita ilustra uma nova redistribuição da 

participação dos grupos de municípios, uma vez que se observa uma aproximação 

das médias percentuais e uma redução das variações anuais, assim como altera a 

posição dos estratos na participação do repasse, com a configuração dos conjuntos 

de municípios de até 20.000 habitantes com as duas maiores parcelas, antes 

atribuídas aos municípios de médio e grande porte (TABELA 4).
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Entretanto, os principais ganhos e perdas do ICMS mantiveram no cálculo 

per capita, uma vez que as faixas de municípios de até 20.000 habitantes 

apresentaram ganhos desta transferência fiscal, enquanto os demais grupos de 

entes locais demonstraram perdas, com maior peso ao conjunto de municípios com 

mais de 200.000 habitantes.

A Tabela 4 demonstra alterações na participação dos estratos 

populacionais já no primeiro ano de vigência dos novos critérios de repasse da Lei n°

18.030. Como aponta a coluna "Diferença 2010-2011”, as faixas de municípios de 

até 20.000 habitantes ganharam participação na Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação 

no exercício de 2011, enquanto os demais conjuntos apresentaram perdas iniciais, 

em destaque aos conjuntos de municípios de 50.001 a 100.000 habitantes e com 

mais de 200.000 habitantes, aproximadamente uma redução de 0,53% em ambos.

Ademais, a mesma permite evidenciar a variação percentual entre o 

último ano de aplicação da Lei n° 13.803, o exercício de 2010, com a recente 

configuração fiscal da Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação no Estado de Minas 

Gerais, por meio do ano de 2018. Comparando a coluna "Variação 2010-2018” da 

distribuição per capita da Tabela 4 com a distribuição por valores totais da Tabela 4 

descrita nesta subseção da pesquisa, observa uma similaridade dos conjuntos de 

municípios que apresentaram variações negativas e positivas. O instrumento per 

capita indica que os municípios com mais de 200.000 habitantes apresentaram uma 

redução significativa na participação do montante total do ICMS, com uma perda de 

17,5%, assim como o grupo de entes de 50.001 a 100.000 habitantes (5,53%). Os 

demais conjuntos de municípios apresentaram ganhos participativos, em destaque 

aos entes de 10.001 a 20.000 habitantes, com um crescimento percentual de 9,3%, 

mantendo a maior taxa positiva entre as faixas populacionais.

Analisando as parcelas correspondentes ao ano de 2018 em comparação 

ao ano de 2011, a Tabela 4 identifica que durante o tempo de aplicação da Lei n°

18.030, oito (8) anos, os conjuntos de municípios alteram sua participação no quadro 

fiscal do ICMS, em função das alterações nas respectivas atividades econômicas, 

assim como da própria curva de aprendizado aos municípios com as alterações nas 

regras de transferência. O instrumento gráfico reforça a redução dos municípios com 

mais de 200.000 habitantes nesse período, uma perda significativa de 14,83%. Além 

disso, a Tabela 9 apresenta o crescimento percentual dos grupos de municípios de

10.001 a 20.000 habitantes e de 20.001 a 50.000 habitantes, respectivamente 6,05%
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e 9,27%. Ainda, observa-se que apesar dos municípios de até 5.000 habitantes 

permanecerem como a maior participação percentual da Cota-Parte do ICMS/IPI- 

Exportação no ano de 2018 em comparação a 2011, estes apresentaram uma 

pequena redução no período de análise, reforçando o ajuste dos grupos aos novos 

critérios ao longo dos exercícios fixados.

Dessa forma, os instrumentos utilizados nesta subseção (6.2.1) 

corroboram com a observação do tópico 6.1, ao inferir que alguns conjuntos de 

municípios apropriaram melhor dos recursos do que os outros grupos. Observa-se 

que essa apropriação ocorre desde o ano de 2011, uma vez que os entes de até

20.000 habitantes ganharam representatividade no quadro fiscal do estado, 

enquanto os municípios de médio e grande porte perderam participação. 

Especificamente no ano de 2018, com base nas perdas do grupo de 200.000 

habitantes, depreende-se que este conjunto banco os ganhos dos demais estratos, 

ou seja, uma desconcentração do recurso.

Por fim, com o intuito de ilustrar essa variação elaborou-se uma análise 

espacial dos índices de participação da Cota-Parte do ICMS. Os seguintes mapas de 

calor foram elaborados com os índices de participação global dos municípios no ano 

de 2010 e no ano de 2018 ao repasse deste tributo. Ressalta-se que os índices de 

participação tabulados remetem a participação dos respectivos entes na receita total 

do ICMS, deste modo variam entre 0,0% a 100,0%. Posto isso se optou por dividir o 

mapa em 5 (cinco) intervalos: entre 0,0% a 10,0%, entre 10,0% a 20,0%, entre 

20,0% a 50,0%, entre 50,0% a 75,0%, e por fim, acima de 75,0%.
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Mapa 2: Distribuição do índice de participação da Cota-Parte
ICMS/IPI-Exportação - Minas Gerais, 2010.

% Indice de Partiapacao 2010

Acima de 75,0% (20 municípios)

50,0% a 75,0% (10 municípios)

20,0% a 50,0% (46 municípios)

10,0% a 20,0% (58 municípios)

0,0% a 10.0% (719 municípios)

200 k m

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010. Elaboração própria.

Mapa 3: Distribuição do índice de participação da Cota-Parte 
ICMS/IPI-Exportação -  Minas Gerais, 2018.

% Indice de Partiapacao 2018

Acima de 75,0*. (18 municípios)

50,0N a 75,0% (15 municípios)

20.0% a 5 0 .tr . (49 municípios)

10,0% a 20,0% (77 municípios)

0,0% a 10,0% (694 municípios)

r.i

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018. Elaboração própria.

A observação simultânea dos mapas acima demonstram as mudanças 

promovidas pela Lei n° 18.030 nos índices de participação do ICMS. Evidencia-se a 

alteração dos níveis de arrecadação na extensão de todo o território de Minas
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Gerais. Nota-se que duas faixas apresentaram perdas no número de municípios, 

especificamente entre as faixas de 0,0% a 10,0% com uma redução de 25 

municípios e 2 (dois) municípios no conjunto acima de 75,0%. Ás demais faixas 

houve o aumento de municípios, sendo 19 entre 10,0% a 20,0%, três (3) entre 

20,0% a 50,0% e cinco (5) entre 50,0% a 75,0%. Á vista disso, afirma-se uma 

distribuição mais igualitária do ICMS aos municípios com base na desconcentração 

dos índices de participação, ou seja, a redução das faixas extremas.

Ademais, destacam-se alguns movimentos espaciais por meio desta 

análise. Em primeiro lugar, elucida uma desconcentração dos altos níveis de 

participação dos municípios da Região Metropolitana. De forma complementar, 

observam-se ganhos relativos significativos aos municípios ao redor da Região 

Metropolitana, assim como do próprio Triângulo Mineiro e da Região Sudoeste. Por 

fim, apesar de variações tímidas dentro das faixas coloridas, examinam-se alguns 

municípios com ganhos percentuais na Região Norte e Noroeste do estado.

6.2.2 Efeitos na Cota-Parte do ICMS/IPI-Exportação aos critérios de repasse

Ao aprofundar a análise da distribuição da Cota-Parte do ICMS/IPI- 

Exportação, é necessário explicitar as diretrizes de repasse que regem os dois 

grupos de valores apresentados, a simulação com os índices de participação no ano 

de 2010 e os valores transferidos por meio dos índices do ano de 2018. As regras da 

transferência no exercício de 2010 estão dispostas na Lei n° 13.803, de 27 de 

dezembro de 2000, sendo o último ano de vigência desta versão da Lei Robin Hood.

O Gráfico 8 demonstra a repartição da receita do ICMS destinada aos 

municípios com base nos grupos de parâmetros legais já enunciados, a partir do 

exercício de 2005. Os critérios relacionados à Base Tributária local apresentavam a 

maior participação, com 81,68%, sendo 2,0% à Receita Própria do município e 

79,68% ao VAF (75% em determinação constitucional e 4,68% instituído pelo 

estado). Em seguida, destaca-se o critério Cota Mínima, representado pelo grupo 

Equitativo, com uma participação de 5,50%, configurando-se o maior critério de 

repasse facultativo criado por Minas Gerais. Em ordem, encontram-se os critérios 

Populacionais (4,71%), Áreas Prioritárias (4,00%), Políticas Setoriais (3,00%) e 

Geográficos (1,11%). Desta forma, os demais critérios além do VAF representavam 

20,32% do total.
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Gráfico 8: Distribuição dos critérios do ICMS segundo a Lei n°
13.803/2000, por grupos temáticos em Minas Gerais

■ Base Tributária

■ Geográficos

■ Populacionais

■ Áreas Prioritárias

■ Políticas Setoriais

■ Equitativo

Fonte: Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000. Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. Elaboração própria.

Com a criação da nova Lei Robin Hood em 2009, alterou-se o quadro de 

distribuição do ICMS no estado de Minas Gerais. A nova Lei assentou-se ao VAF 

uma porcentagem de 75% da parte destinada aos municípios, com base na 

determinação mínima constitucional (art. 158, inciso II, parágrafo único). Assim, aos 

25% restantes foi definida uma repartição em 17 critérios, sendo seis (6) novos 

parâmetros, especificamente Recursos Hídricos, Municípios Sede de 

Estabelecimentos Penitenciários, Esportes, Turismo, ICMS Solidário e Mínimo "per 

capita”. O Gráfico 9 ilustra as novas regras do ICMS, por grupos temáticos.

Apesar da redução da participação do VAF e do critério Receita Própria, o 

grupo de critérios Base Tributária continua como o maior volume percentual, com 

76,90% do total destinado aos municípios. O grupo de critérios Populacionais 

assume a segundo posição, com 8,94%, em função do ICMS Solidário (4,14%) e do 

Mínimo "per capita” (0,10%), ambos relacionados à dinâmica demográfica do ente. A 

atribuição do critério com maior participação permanece à Cota-Mínima (5,50%), 

configurando o referente grupo na terceira posição de repasses. Em ordem, 

observam-se os conjuntos Áreas Prioritárias (4,10%), Políticas Setoriais (3,30%) e 

Geográficos (1,26%).
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Gráfico 9: Distribuição dos critérios do ICMS segundo a Lei n°
18.030/2009, por grupos temáticos em Minas Gerais.

3,30%
Base Tributária

Geográficos8,94% _

Populacionais

Areas Prioritarias

Políticas Setoriais

Equitativos

Fonte: Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. Elaboração própria.

Ainda sobre o Gráfico 9, evidencia-se um aumento dos grupos ligados à 

gestão municipal, especificamente "Políticas Setoriais” e "Políticas Prioritárias”, 

assumindo uma porcentagem de 7,40% somados. Segundo Soares (1996), o 

crescimento desses critérios demonstra a sua importância aos governos locais, 

assim como "[...] indica a intenção de que a lei sirva como incentivo para que os 

municípios aumentem os gastos em áreas que incrementem a qualidade de vida de 

suas populações” (SOARES, 1996, p. 56).

Os dois próximos instrumentos apresentam a repartição da Cota-Parte do 

ICMS/IPI-Exportação com os índices dos dois instrumentos legais em análise no 

Estado de Minas Gerais. A Tabela 5 evidencia-se a transferência da Cota-Parte 

Municipal no valor de R$ 8,889 bilhões no ano de 2018, que representa 25% do 

ICMS arrecadado no estado, retirando as compensações financeiras. Com base nos 

índices da Lei n° 13.803, houve uma transferência por meio do critério VAF de R$ 

7,082 bilhões e aos demais critérios um total de R$ 1,806 bilhão. Comparativamente, 

com os índices de repasse da Lei n° 18.030, o critério VAF correspondeu a R$ 6,677 

bilhões, enquanto aos demais critérios, um montante de R$ 2,212 bilhões.
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Tabela 5: Repartição da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação com os índices antes e
depois da Lei n° 18.030, por estratos populacionais -  Minas Gerais, 2018.
(Em R$ milhões)

Grupos Populacionais
Lei n° 13.803/2000 Lei n° 18.030/2009

VAF Demais Critérios VAF Demais Critérios

Até 5.000 hab. 146,05 297,57 156,92 318,44

De 5.001 a 10.000 hab. 473,63 376,89 524,23 422,30

De 10.001 a 20.000 hab. 514,13 330,05 581,99 385,20

De 20.001 a 50.000 hab. 1.058,46 271,88 1.150,36 336,45

De 50.001 a 100.000 hab. 1.068,71 163,38 1.000,52 219,60

De 100.001 a 200.000 hab. 617,73 101,21 651,73 140,99

Mais de 200.000 hab. 3.204,24 265,31 2.611,30 389,20

Totais 7.082,94 1.806,29 6.677,05 2.212,18

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010/2018. Elaboração própria.

Destaca-se que a Tabela 6 apresenta a distribuição da Cota-Parte 

ICMS/IPPI-Exportação por faixas populacionais, assim como enuncia a variação 

percentual entre os grupos principais, o "VAF” e os "Demais Critérios”. Dessa forma, 

os valores com variações negativas implicam perdas na participação, enquanto as 

variações positivas assumem ganhos percentuais comparativos no valor transferido.

Tabela 6: Distribuição percentual da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação com índices antes e 
depois da Lei n° 18.030, por estratos populacionais -  Minas Gerais (%), 2018. 

(Em R$ milhões)

Grupos Populacionais
Lei n° 13.803/2000 Lei n° 18.030/2009 Variação

VAF
Variação Demais 

CritériosV A F D e m a is  C r ité r io s V A F D e m a is  C r ité r io s

A té  5 .000  hab. 2 ,0 6 16,47 2,35 14,39 13,98 -1 2 ,6 2

D e 5 .001  a 10 .000 hab. 6 ,6 9 20,87 7,85 19,09 17,41 -8 ,5 1

D e 10.001 a 20 .0 0 0  h ab. 7 ,2 6 18,27 8,72 17,41 20,08 -4 ,7 0

D e 2 0 .001 a 50 .0 0 0  h ab. 14,94 15,05 17,23 15,21 15,29 1,04

D e 5 0 .001 a 100.000 h ab. 15,09 9,05 14,98 9,93 -0 ,6 9 9,75

D e 100.001 a 2 0 0.000 hab. 8 ,7 2 5,60 9,76 6,37 11,92 13,74

M a is  d e  2 0 0 .000 h ab. 4 5 ,2 4 14,69 39,11 17,59 -1 3 ,5 5 19,78

Totais 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010/2018. Elaboração própria.
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Analisando simultaneamente as tabelas acima, evidencia-se que o grupo 

populacional que obteve a maior representatividade do critério VAF refere-se aos 

municípios com mais de 200.000 habitantes, tanto com a Lei n° 13.803, alcançando 

um valor de R$ 3,204 bilhões (45,24%) quanto com a Lei n° 18.030, com um valor de 

R$ 2,611 bilhões (39,11%). Destaca-se que o critério VAF totaliza 92,35% da Cota- 

Parte ICMS desse mesmo grupo com os índices de 2010, assim como representa 

aproximadamente metade do repasse exclusivo desse critério no estado. Esse 

quadro fiscal exprime a importância da economia dos municípios de grande porte, 

dado o peso das suas operações tributárias no estado e da sua arrecadação fiscal.

Considerando a distribuição da arrecadação do ICMS aos demais 

critérios, observa-se um movimento díspar entre os estratos populacionais. O 

conjunto de municípios que apresentou a maior participação mediante a Lei n° 

13.803 foi o dos municípios de 5.001 a 10.000 habitantes (20,87%), seguindo dos 

municípios de 10.001 a 20.000 habitantes (18,27%), enquanto analisado por meio 

dos índices no ano de 2018, aponta ao mesmo conjunto de municípios de 5.001 a

10.000 habitantes a maior participação (19,09%). Deste modo, os municípios de 

pequeno e médio porte concentraram a transferência dos recursos proveniente dos 

parâmetros facultados ao Estado de Minas Gerais.

Ao observar as alterações promovidas com a Lei do ICMS Solidário, 

especificamente ao critério VAF, avulta-se os ganhos das faixas que englobam os 

municípios de pequeno e médio porte, sendo atribuída ao conjunto de 10.001 a

20.000 habitantes a maior variação percentual, 20,08%. Em comparação, a faixa de

200.000 mil habitantes sofreu a maior perda relativa com a incorporação dos novos 

critérios de repasse, apresentando uma variação negativa de -13,55%.

Analisando as variações do conjunto "Demais Critérios”, a Tabela 6 

aponta maior representatividade dos municípios de grande porte, uma vez que as 

faixas com os entes mais populosos apresentaram índices de variação positivas, 

enquanto aos municípios de até 20.000 habitantes, evidenciam reduções 

percentuais. Destaca-se a perda do grupo de até 5.000 habitantes, com uma 

variação negativa de -12,62% e a variação de 19,78% aos municípios com mais de

200.000 habitantes, ocupando a segunda posição na participação desse 

agrupamento de critérios (17,59%).

Deste modo, as Tabelas 5 e 6 enfatizam que as ordens de participações 

entre estratos populacionais tiveram alterações sutis com a instituição de novos
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critérios redistributivos. Não obstante, observam-se ganhos percentuais significativos 

dos municípios de pequeno e médio porte significativo, principalmente ao valor 

repassado pelo VAF, evidencias a serem instruídas nos próximos parágrafos.

Ressalta-se que os dados podem apresentar distorções tanto à 

quantidade de municípios dentre dos conjuntos utilizados quanto da própria 

população acumulada. Á vista disso, como forma de reforça os efeitos distributivos 

elaborou-se uma tabela com o repasse da Cota-Parte do ICMS per capita dos 

estrados com base nos dois ordenamentos analisados, ainda utilizando os dois 

principais grupos de estudos, o "VAF” e os "Demais Critérios”. Ressalta-se que o 

Valor Total representa o montante repassado ao grupo do respectivo critério em 

relação à população do estado.

Tabela 7: Distribuição per capita da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação com índices antes e 
depois da Lei n° 18.030, por estratos populacionais -  Minas Gerais, 2018. 

______ (Em R$ reais)_________________________________________________
Lei n ° 13.803/2000 Lei n ° 18.030/2009

G rupo s P o pulacion ais
VAF (X) Demais Critérios (Y) VAF (X) Demais Critérios (Y)

R e ce ita  

p e r cap ita
%  G ru p o  (Z)

R e ce ita  

p e r cap ita
%  G ru p o  (Z)

R e ce ita  

p e r cap ita
%  G ru p o  (Z)

R e ce ita  

p e r cap ita
%  G ru p o  (Z)

A té  5 .000 hab. 170,77 7,85 347,94 37,43 183,49 8,45 372,35 34,42

De 5.001 a 10.000 hab. 270,01 12,42 214,86 23,11 298,85 13,76 240,74 22,25

De 10.001 a 20.000 hab. 202,73 9,32 130,15 14,00 229,49 10,57 151,89 14,04

De 20.001 a 50.000 hab. 320,66 14,75 82,37 8,86 348,50 16,05 101,93 9,42

De 50.001 a 100.000 hab. 404,40 18,60 61,82 6,65 378,60 17,43 83,10 7,68

De 100.001 a 200.000 hab. 317,76 14,61 52,06 5,60 335,25 15,44 72,53 6,70

M ais de 200.000 hab. 488,12 22,45 40,42 4,35 397,80 18,31 59,29 5,48

Total 361,42 100,0% 92,17 100,00% 340,71 100,0% 112,88 100,0%

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010/2018. Elaboração própria.
(X) Valor total repassado por meio do critério VAF.
(Y) Valor total repassado por meio dos Demais critérios.
(Z) Participação relativa do grupo populacional em relação ao somatório da receita per 

capita do respectivo critério.

Observando a Tabela 7, observa-se a concentração relativa ao critério 

VAF aos municípios de grande porte e aos demais parâmetros aos municípios de 

pequeno e médio porte, corroborando a análise dos efeitos anteriores, variações 

percentuais dos municípios entre os dois índices de participação utilizados. O grupo 

constituído por entes com mais de 200.000 habitantes obteve as maiores
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participações relativas na receita do VAF per capita, sendo de 22,45% com os 

índices de 2010 e de 18,31% com os índices de 2018. Enquanto aos municípios de 

até 5.000 habitantes, evidencia-se uma participação de apenas 7,85% com a Lei n° 

13.803 e de 8,45% com a Lei n° 18.030 na receita per capita do VAF, o último 

colocado em ordem crescente nos dois conjuntos.

Para Castilho (2013), os entes governamentais desenvolvidos e com 

melhores indicadores socioeconômicos, apresentam grande capacidade para a 

arrecadação fiscal, tanto às suas bases de receitas próprias quanto às 

transferências correntes, destacando aquelas com critérios preponderantemente 

econômicos, como do repasse do ICMS em que se institui majoritariamente ao Valor 

Adicionado Fiscal (VAF) dos municípios durante a cadeia produtiva. Dessa forma, os 

municípios de grande porte apresentam "elevada participação das receitas tributárias 

na RCpc , uma vez que possuem bases tributárias mais sólidas, em função dos seus 

diferenciais em tornos da produção e receita, o que lhes permitem obter níveis mais 

altos na arrecadação própria” (BIONDINI, 2007, p. 83).

Já aos municípios de pequeno e médio porte, Biondini (2007) alega que 

estes detêm atividades econômicas pouco desenvolvidas e apresentam níveis 

relevantes de dependência das transferências intergovernamentais. A Tabela 5 e 

Tabela 6 corroboram com tal afirmação, uma vez que o principal critério relacionado 

às bases tributárias dos municípios, o VAF, assim como a participação total na 

transferência do ICMS apresentaram um crescimento entre os grupos populacionais 

na medida em que se eleva o número de habitantes nas faixas.

Com o intuito de aprofundar a distribuição com regras de repasse que 

vigoravam no exercício de 2010, elaborou-se uma tabela com a participação dos 

grupos temáticos de critérios entre os conjuntos de municípios. Inicialmente, 

evidencia-se por meio da Tabela 8 que os grupos de parâmetros sofrem alterações 

significativas nas respectivas participações entre os faixas de habitantes.
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Tabela 8: Distribuição dos grupos de critérios na transferência do ICMS aos municípios pela
Lei n° 13.803, por grupos populacionais -  Minas Gerais (%) - 2010.

Grupos Populacionais
Grupos de Critérios ICMS *

Total
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Até 5.000 hab. 2,34 11,86 2,54 17,86 18,97 28,14 4,99

De 5.001 a 10.000 hab. 7,05 20,56 5,15 26,58 21,99 29,43 9,57

De 10.001 a 20.000 hab. 7,58 21,74 7,44 21,48 22,33 21,57 9,50

De 20.001 a 50.000 hab. 15,11 25,22 9,51 16,06 17,67 13,13 14,97

De 50.001 a 100.000 hab. 15,01 12,22 14,53 6,68 9,21 4,34 13,86

De 100.001 a 200.000 hab. 8,63 5,25 13,36 3,69 3,24 1,88 8,09

Mais de 200.000 hab. 44,29 3,15 47,47 7,65 6,59 1,52 39,03

Totais 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010/2018. Elaboração própria.
(*) Conjunto de Critérios ICMS: Grupo I -  Base Tributária; Grupo II -  Geográficos; Grupo III 
-  Populacionais; Grupo IV -  Áreas Prioritárias; Grupo V -  Políticas Setoriais; Grupo VI -  
Equitativos.

De forma análoga a relação entre o desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios com a transferência fiscal do ICMS, o "Grupo I” apresentou um 

crescimento a medida do aumento do número de habitantes dos grupos. Deste 

modo, o conjunto de municípios de até 5.000 habitantes constituiu apenas 2,34%, 

enquanto os municípios com mais de 200.00 habitantes representou 44,29% do total 

repassado por estes parâmetros, especificamente, o VAF e a Receita Própria.

O Grupo de Critérios II apresentou um comportamento divergente do 

conjunto anterior. O estrato com maior participação refere-se aos municípios que 

apresentam um contingente populacional entre 20.001 a 50.000 habitantes 

(25,22%), enquanto a menor parcela é destinada aos entes com mais de 200.000 mil 

habitantes, evidenciando uma desconcentração com a aplicação das duas 

compensações, aos municípios mineradores e à área geográfica.

Quanto ao Grupo de Critérios III, que remete aos parâmetros 

demográficos dos municípios mineiros, demonstrou um comportamento 

correspondente ao crescimento do número de indivíduos dos estratos populacionais, 

em exceção do grupo de 100.001 a 200.000 habitantes (13,36%). Assim, de forma 

intuitiva, a faixa populacional que apresentou o maior percentual nos respectivo 

repasse remete aos municípios com mais de 200.000 habitantes (47,47%).
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Especificamente aos Grupos IV e V, que remetem aos critérios de indução 

às políticas públicas, evidencia-se uma maior representatividade dos municípios de 

pequeno e médio porte. Dessa forma, os municípios de 5.001 a 10.000 habitantes 

constituíram o maior percentual aos critérios das áreas prioritárias (26,58%) e os 

municípios de 10.001 a 20.000 habitantes retrataram o maior índice participativo dos 

parâmetros relacionados às políticas setoriais do estudo, sendo 22,33% deste grupo.

Por fim, ao Grupo VI evidencia-se um fenômeno oposto aos critérios 

populacionais. Como o repasse da Cota mínima é realizado de forma equânime a 

todos os entes locais no estado, a diferença percentual evidenciada na Tabela 6 

refere-se ao número de municípios que se enquadram em cada extrato populacional. 

Deste modo, os extratos com maior número de entes, obtiveram a maior 

participação, ou seja, ao conjunto de 5.001 a 10.000 habitantes evidencia-se o maior 

percentual 29,43%. Á vista disso, a Tabela 9 aponta a participação do repasse da 

Cota-Parte do ICMS por meio dos grupos de afinidade temática de acordo com os 

parâmetros definidos na Lei n° 18.030, comparativamente.

Tabela 9: Distribuição dos grupos de critérios na transferência do ICMS aos municípios 
pela Lei n° 18.030, por grupos populacionais -  Minas Gerais (%) - 2018.

Grupos Populacionais
Grupos de Critérios ICMS *

Total
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Até 5.000 hab. 2,60 14,25 3,38 16,39 20,27 28,12 5,35

De 5.001 a 10.000 hab. 8,22 20,85 6,96 25,65 24,13 29,42 10,65

De 10.001 a 20.000 hab. 8,96 23,06 9,68 21,59 23,51 21,56 10,88

De 20.001 a 50.000 hab. 17,32 23,66 12,56 16,10 18,19 13,13 16,73

De 50.001 a 100.000 hab. 14,92 10,94 14,28 7,50 8,55 4,35 13,73

De 100.001 a 200.000 hab. 9,65 3,05 12,12 3,97 3,03 1,88 8,92

Mais de 200.000 hab. 38,33 4,19 41,02 8,80 2,32 1,53 33,75

Totais 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018. Elaboração própria.
(*) Conjunto de Critérios ICMS: Grupo I -  Base Tributária; Grupo II -  Geográficos; Grupo III 
-  Populacionais; Grupo IV -  Áreas Prioritárias; Grupo V -  Políticas Setoriais; Grupo VI -  
Equitativos.

O "Grupo I” (Base Tributária) acompanhou o crescimento percentual do 

valor total repassado aos municípios, principalmente aos quatro primeiros estratos
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populacionais, os conjuntos de até 50.000 habitantes. Apesar dessa variação 

positiva aos municípios de pequeno e médio porte, a ordem de repasse não sofreu 

mudanças, uma vez que os municípios com mais de 200.000 habitantes continuaram 

com o maior percentual (38,33%), enquanto os entes de até 5.000 mil cidadãos o 

menor volume comparativo (2,60%).

Com a introdução do critério Recursos Hídricos (0,25%) e a redução do 

parâmetro aos municípios mineradores (0,01%) notabiliza-se uma alteração na 

repartição dos parâmetros geográficos, o "Grupo II”. Apesar do importante papel 

compensatório aos municípios que possuem áreas alagadas e recebiam o extinto 

IUM, este critério promoveu a transferência de recursos tanto a municípios de 

diferentes grupos populacionais assim como a entes com índices de participação 

historicamente elevados (COELHO; BEDÊ, 2016).

Assim, com base na Tabela 8, observa-se o crescimento de estratos 

heterogêneos, como aos municípios de até 5.000 habitantes e aos municípios com 

mais de 200.000 com a Lei n° 18.030/2009, assim como uma mudança na ordem 

dos percentuais com os novos índices, posicionando os entes com a população 

entre 100.001 a 200.000 habitantes em último lugar (3,05%), por exemplo.

Ao "Grupo III”, os critérios demográficos, revela-se um movimento 

semelhante aos critérios da Base Tributária, o crescimento dos índices de repasse 

dos municípios de pequeno e médio porte, mas a preservação da ordem das 

respectivas participações, uma vez que os municípios com mais de 200.000 

habitantes continuaram com a maior participação percentual (41,02%). Em visto 

disso, os conjuntos de municípios de até 50.000 habitantes apresentaram uma taxa 

positiva de crescimento, enquanto aos demais, presenciou-se variações negativas.

Essas alterações justificam-se devido à instituição do ICMS Solidário e 

Mínimo per capita, que potencializaram a redistribuição do ICMS no estado (MINAS 

GERAIS, 2016). Em destaque, para Coelho e Bedê (2016), apenas o primeiro 

parâmetro conseguiu reduzir as desigualdades entre os governos locais, 

principalmente devido ao cálculo do mínimo per capita.

Ao "Grupo IV”, as políticas públicas prioritárias do estado, foram incluídas 

o critério destinado aos municípios que possuem estabelecimentos penitenciários na 

área da segurança pública. Ressalta-se que a distribuição das vagas e dos presídios 

está sujeita a política de segurança pública de Minas Gerais, assim para Machado 

(2016) há uma concentração das unidades e das vagas em poucos municípios do



114

estado. Posto isso, com base na distribuição dos grupos de critérios, evidencia-se 

que os extratos com os maiores números de habitantes apresentam taxas positivas 

de crescimento.

Entretanto, como o novo parâmetro apresenta um pequeno percentual no 

total de repasse (0,10%), as alterações entre os grupos populacionais são 

pequenas. A ordem de participação dos estratos manteve no ano de 2018, 

configurando aos municípios com 5.001 a 10.000 habitantes o maior índice, 

destacando o caráter redistributivo dos critérios da educação e saúde, sendo 

25,65% do total deste repasse.

O "Grupo V” teve a inclusão de dois novos critérios e um novo subcritério, 

especificamente Turismo, Esportes e Mata Seca, ou seja, um ganho de 0,30% no 

total a ser transferido. Com esse novo quadro, a participação dos conjuntos 

populacionais apresentou alterações, em destaque o crescimento da participação 

dos municípios de pequeno e médio porte de até 50.000 habitantes. Dentre as 

explicações para esse crescimento, destaca-se a afirmação de Silva e Passador 

(2016), especificamente ao repasse do ICMS Turístico, que a sua consistente 

metodologia é "[...] capaz de detectar, entre os municípios organizados pelo turismo, 

aqueles mais necessitados, gerando uma externalidade fiscal positiva” (SILVA; 

PASSADOR, 2016, p. 607).

Posto isso, o extrato de 5.001 a 10.000 habitantes apresentou a maior 

participação no ano de 2018 com 24,13%, assim como a maior variação percentual 

entre as duas distribuições estudadas, em torno de 9,73%. A segundo maior 

participação é observada aos municípios de 10.001 a 20.000 habitantes com 

23,51%, apresentando uma variação de 5,28%.

Por fim, sobre o último grupo de critérios evidencia-se um quadro 

inalterável com as mudanças da nova versão da Lei Robin Hood, uma vez que ao 

critério Cota Mínima foi conferido à mesma participação de 5,50% dentro do quadro 

fiscal de repasse estadual, ocasionando a similaridade dos percentuais de 

arrecadação dos extratos populacionais entre os índices de 2010 e o índice de 2018.



115

7 CONCLUSÃO

O presente estudo buscou investigar as implicações da Lei n° 18.030, de 

12 de janeiro de 2009, quanto à redistribuição e à desconcentração da Cota-Parte 

ICMS destinado aos municípios do Estado de Minas Gerais. Desta forma, tendo em 

vista as análises desenvolvidas nesta pesquisa, se faz possível depreender algumas 

ponderações sobre este instrumento legal e o principal imposto estadual do Brasil.

Em primeiro lugar, evidencia-se que as versões da Lei Robin Hood 

apresentam diretrizes ao federalismo cooperativo. Os parâmetros permitem o 

nivelamento das políticas estudais as ações dos municípios, com o 

compartilhamento de interesses nas demais áreas de atuação do pode público por 

meio das exigências legais intrínsecas. Apesar dos tratamentos específicos do 

repasse às compensações fiscais e ás bases tributários dos entes, como a elevada 

participação do VAF, as regras da transferência intergovernamental do ICMS 

apresentam grande potencial à coordenação política e administrativa 

institucionalizada pela Constituição, reforçando o acordo federativo estadual.

Pontuando sobre a construção do ICMS e a institucionalização da Cota- 

Parte municipal deste tributo, observa-se nitidamente uma equiparação às atuais 

diretrizes descentralizadoras do país, após todas as alterações de regime político e 

da própria organização do poder revisadas. Com a publicação da carta 

constitucional de 1988, houve o fortalecimento e a potencialização da autonomia dos 

governos subnacionais. Destaca-se que as bases tributárias dos municípios 

ganharam participação no volume nacional, assim como se evidenciam o 

crescimento das atribuições dos entes locais com o novo regime federativo-fiscal.

Destaca-se que as transferências intergovernamentais assumem um 

importante papel nas correções dos desequilíbrios horizontais, inclusive da redução 

das desigualdades dos entes. Entretanto, visto as limitações de tal mecanismo na 

literatura, reforça a necessidade da análise dos efeitos distributivos na eficiência do 

sistema fiscal e a adequação das regras de repasse em prol da indução dos 

esforços locais, ao invés de atuar de maneira única no volume de transferências.

Quanto às considerações aos efeitos da Lei do ICMS Solidário na receita 

da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação sobre o conjunto de municípios percebe-se uma 

desconcentração dos recursos no estado. Com a comparação entre os valores 

transferidos aos entes por meio da Lei n° 18.030 e os valores tabulados por meio da
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simulação dos índices de repasse no ano de 2010, por meio da Lei n° 13.803, 

evidencia-se ganhos de qualidade na distribuição da receita por meio dos 

instrumentos gráficos, principalmente com a Curva de Lorenz e o respectivo cálculo 

do Coeficiente de Gini. Assim, a nova legislação promove a maioria dos municípios 

mineiros ganhos consideráveis, em agravo das perdas de repasse de poucos entes.

Quando analisado essa diferença percentual de forma espacial no Estado 

de Minas Gerais constatam-se variações positivas em todos os territórios de 

desenvolvimento, inclusive nas regiões com reduzidas participações na economia 

mineira. Ademais, ao investigar os ganhos e perdas por conjuntos populacionais 

específicos, afirma-se que os conjuntos de municípios de médio e grande porte 

apresentam as maiores perdas e os menores ganhos percentuais relativas. Posto 

isso, alega-se uma redução da desigualdade no repasse total de ICMS entre os 

municípios mineiros.

Ainda dentro das implicações da referida lei, a análise da repartição da 

receita da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação por meio de grupos de estudo, 

populacionais e de critérios, evidencia-se uma nova distribuição aos municípios 

mineiros. Essas alterações foram comprovadas por meio da distribuição da receita 

desta Cota-Parte per capita, ou seja, tanto no que se refere à concentração da 

receita per capita do VAF aos municípios de grande porte sofre reduções 

percentuais quanto à concentração da receita per capita dos demais critérios aos 

municípios de pequeno e médio porte.

Deste modo, analisando as diferenças percentuais totais entre as duas 

últimas versões da Lei Robin Hood, evidencia-se que os grupos com mais de 

200.000 habitantes sofreram as maiores reduções na participação do repasse total 

da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação, enquanto municípios de até 50.000 habitantes 

concentraram as taxas de crescimento desse montante. Esse quadro justifica-se em 

razão das perdas das faixas por grupos de critérios, uma vez que a redução 

significativa do critério VAF, acomete aos municípios de grande porte, detentores 

das maiores bases tributárias do estado, reduções importantes do repasse, que não 

são compensadas à sua capacidade administrativa e financeira com os ganhos aos 

demais critérios.

Vale ressaltar que a análise temporal per capita dos anos de 2011 a 2018 

das participações do repasse total do ICMS corrobora com as variações relativas por 

grupos etários sintetizados, visto que o conjunto de municípios com mais de 200.000
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habitantes concentra as únicas perdas percentuais, considerando os oito (8) anos da 

institucionalização da Lei n° 18.030. Ademais, os mapas de calor ilustram e tonificam 

uma redistribuição aos municípios mineiros entre os territórios, ao evidenciar o 

crescimento dos índices de participação em regiões importantes do Estado de Minas 

Gerais, destacando o Triângulo Mineiro e a Região Sudoeste, assim como de 

regiões mais pobres, principalmente do Noroeste.

Posto isso, infere-se que a Lei do ICMS Solidário segue as diretrizes do 

federalismo cooperativo, acompanhou o monte descentralizador da Nova República 

no país e possui um caráter essencialmente redistributivo, tanto em relação ao 

conceito apresentado por Prado (2003), sobre a desvinculação do recurso às bases 

tributárias de origem da sua jurisdição, quanto ao seu potencial efeito para corrigir os 

desequilíbrios de igualdade fiscal, ao diminuir as desigualdades regionais e locais 

dentro da unidade federativa estadual.

Por fim, pontua-se que apesar dos novos critérios alinharem às políticas 

estaduais e fortalecerem o pacto federativo, tendo em vista os pertinentes níveis de 

concentração da Cota-Parte ICMS/IPI-Exportação em alguns municípios deste 

quadro surge à necessidade de aperfeiçoar os respectivos critérios de repasse, 

aumentando a participação dos parâmetros alinhados às políticas públicas do 

estado, excluindo as compensações fiscais defasadas e aprimorando as exigências 

das regras de repartição, deixando-as mais compreensíveis, em virtude do potencial 

fiscal que este instrumento legal infere aos entes locais. Deste modo, dentre dos 

atuais debates da reforma tributária no Brasil, possíveis mudanças na Lei n° 18.030 

devem prezar uma equalização fiscal.
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ANEXOS

ANEXO A - Lei N° 18.030, DE 12 DE JANEIRO DE 2009 (Ultima atualização em: 
09/10/2013).

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei [...]

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009.)
Critérios de distribuição Percentua is/exercício

2009 2010 a partir de 2011

VAF (art. 1°, I) 79,68 79,68 75,00

Área geográfica (art.1°, II) 1,00 1,00 1,00

População (art. 1°, III) 2,71 2,71 2,70

População dos 50 Municípios mais populosos 

(art. 1°, IV)

2,00 2,00 2,00

Educação (art. 1°, V) 2,00 2,00 2,00

Produção de alimentos (art. 1°, VI) 1,00 1,00 1,00

Patrimônio cultural (art. 1°, VII) 1,00 1,00 1,00

Meio ambiente (art. 1°, VIII) 1,00 1,00 1,10

Saúde (art. 1°, IX) 2,00 2,00 2,00

Receita própria (art. 1°, X) 2,00 2,00 1,90

Cota mínima (art. 1°, XI) 5,50 5,50 5,50

Municípios mineradores (art. 1°, XII) 0,11 0,11 0,01

Recursos hídricos (art. 1°, XIII) 0,00 0,00 0,25

Municípios sede de estabelecimentos 

penitenciários (art. 1°, XIV)

0,00 0,00 0,10

Esportes (art. 1°, XV) 0,00 0,00 0,10

Turismo (art. 1°, XVI) 0,00 0,00 0,10

ICMS solidário (art. 1°, XVII) 0,00 0,00 4,14

Mínimo "per capita" (art. 1°, XVIII) 0,00 0,00 0,10

Total 100,00 100,00 100,00


