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RESUMO

O trabalho concentra-se sobre o critério do valor adicionado fiscal na repartição do ICMS,
com o objetivo de verificar sua adequação como mecanismo de provisão de recursos
financeiros a Municípios, no contexto do federalismo fiscal brasileiro. Mediante análise
teórica, de dados de distribuição e legislação referente à repartição e ao ICMS,
identificamos que o valor adicionado fiscal é gerador de enormes desigualdades de
tratamento entre Municípios de porte equivalente e de oscilações brutais de valores de
transferência de um para outro ano, mas, sobretudo, que é juridicamente inadequado à
multiplicidade de locais de ocorrência de fatos geradores e a heterogeneidade do imposto
que pretende repartir. Não atinge, assim, o propósito de medir a adição de valor em um
território, nem o de conferir aos Municípios receitas em montante similar ao potencial de
arrecadação de um imposto sobre valor adicionado municipal depurado dos efeitos de
imunidades, isenções, diferimentos e substituições tributárias, que justificou sua criação. A
permanência da utilização do critério do valor adicionado por décadas é apontada no
trabalho como resultante de acomodações e ajustes institucionais, característicos de
dependência de trajetória (path dependence), que, desrespeitando os limites jurídicos de
regulamentação, disfarçam a inadequação do critério e perpetuam as desigualdades e
instabilidades dele advindas. Justifica-se, assim, que atenções sejam voltadas à análise de
alternativas à repartição do ICMS por outros meios que não o VAF e o aperfeiçoamento de
seus mecanismos de regulação, caso permaneça sendo utilizado.
Palavras – chave: ICMS, critério do valor adicionado, valor adicionado fiscal (VAF),
repartição de ICMS aos Municípios, path dependence.

ABSTRACT

The Added Value Criteria (VAF) is used in Brazil for purposes of ICMS (A State tax on
circulation of goods, communication and interstate and intercity transportation services)
revenue sharing to cities. The data on how the VAT based tax sharing occurs shows that
VAT is a source of inequalities in resource distribution to cities of equivalent population
and oscillations in the amounts received by a given city along the years. Moreover and as
the central hypothesis of this thesis, VAF, as defined in Brazilian legislation, is not suitable
to the complexity of situations and places of occurrence of ICMS taxable events nor to the
effects of ICMS on prices, being, thus, unable to measure the value added in each city
territory and to protect the revenue sharing from the effects of ICMS exemptions,
constitutional immunities, deferrals and tax substitutions. Being so, the VAT regulations,
do not recreate the potential of a municipal VAT, falling short in accomplishing the
purposes it was created for. In spite of its defects, VAT remains in use decades after its
creation as a result of accommodations and institutional adjustments that can be explained
by a path dependence trajectory that was, and still, is able to disguise its chronic
inadequacies and to perpetuate the inequalities and instabilities arising out of such
distribution criteria. Our conclusions on VAF justify the study of other alternatives for the
ICMS revenue sharing, as well as attempts to improve the quality of VAT regulations.
Key-words: ICMS, added value criteria, VAT, revenue sharing to cities, path dependence.

RIASSUNTO

Il lavoro si concentra sul criterio del valore aggiunto fiscale sulla distribuzione dell’ ICMS
(Imposta sulla Circolazione delle Merci) con il fine di verificare la loro idoneità come un
meccanismo per l'erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni, nel contesto del
federalismo fiscale brasiliano. Attraverso analisi teorica, di dati di distribuzione e la
legislazione concernente alla ripartizione dell’ ICMS, abbiamo identificato che il valore
aggiunto fiscale è generatore di enorme disparità di trattamento tra i Comuni di dimensioni
equivalenti e brutale oscillazioni di valori di un trasferimento da uno a un altro anno, ma,
soprattutto, che è giuridicamente impraticabile data la complessità dei tipi e luoghi di
acadimento dei generatori fatti dell’ imposta che intende condividire. Non raggiunge,
quindi lo scopo di misurare l'aggiunta di valore in un territorio, o a conferire le ricette ai
Comuni in quantità símile al potenziale di raccogliere una imposta sul valore aggiunto
comunale eseguita la depurazione degli effetti di immunità, esenzioni, differimenti e
sostituzioni fiscale, che há giustificato la sua creazione. La permanenza dell'utilizzo del
criterio del valore aggiunto per decenni è dimostrata nel nostro lavoro comme conseguenza
di sistemazioni e regolazioni istituzionali, caratteristiche della dipendenza della traiettoria
o dipendenza del percorso ( path dependence), che, ignorando i limiti legale del
regolamento, fa travestire la non fattibilità del critério e perpetuare le disuguaglianze e le
instabilità di esso derivante. È giustificato, quindi, che attenzioni si rivolgano alla analisi
delle alternative alla distribuzione dell’ICMS con mezzi diversi dal VAF ( Valore Aggiunto
Fiscale) o il miglioramento dal VAF nel caso di rimanere in uso.
Parole chiave: ICMS, criterio del valore aggiunto, valore aggiunto fiscale ( VAF),
ripartizione del ICMS ai Comuni, dipendenza della traiettoria o dipendenza del percorso (
path dependence).
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INTRODUÇÃO

O trabalho está concentrado no Valor Adicionado Fiscal – VAF, que é o principal
critério de repartição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS.
O ICMS é um dos principais tributos brasileiros, sendo, ainda hoje, o maior em
termos de arrecadação absoluta1. Impõe-se sobre uma base econômica ampla (a circulação
de mercadorias e os serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação),
com alíquotas que, em alguns casos, chegam a um terço do valor das operações tributadas.
Apesar de ser um tributo de competência estadual, o produto da arrecadação do
ICMS é repartido na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para os Estados e 25%
(vinte e cinco por cento) para os Municípios.
Ao conferir 25% (vinte e cinco por cento) da receita da arrecadação do ICMS aos
Municípios2, o legislador constitucional parece dar um passo na direção de provê-los com
recursos suficientes à realização das tarefas que a própria Constituição Federal lhes
reserva, valorizando, numa opção de viés descentralizador, a figura do Município e de sua
autonomia para a realização do gasto público.
Tão importante para os Municípios, quanto a opção constitucional de que recebam
vinte e cinco por cento da receita do ICMS é a verificação da forma com que tais recursos
serão divididos entre os governos municipais.
O legislador constitucional brasileiro optou por ter no valor adicionado em cada
território o principal critério de repartição do produto da arrecadação do ICMS,
determinando que, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de toda a cota-parte
municipal do produto da arrecadação do imposto seja distribuída segundo tal critério3.
Apesar de importante em termos dos volumes de recursos que movimenta, o VAF é
pouco estudado, podendo-se afirmar, mesmo, pouco compreendido pela doutrina do

1

Fonte: Receita Federal do Brasil (2012)
CF, art. 158, IV.
3
CF, art. 158, IV e parágrafo único, I.
2

Direito Financeiro brasileiro4 e pouco discutido no contexto dos debates de reformas do
federalismo fiscal no Brasil.
Neste trabalho, pretendemos explorar o conceito do “Valor Adicionado Fiscal”,
evidenciando as intenções racionais que motivaram sua criação e, sobretudo como tais
intenções, aparentemente simples, geraram um critério de distribuição que aprofunda
desigualdades federativas, dificulta o planejamento do gasto fiscal municipal no longo e
médio prazo e que opera de maneira errática, por não se ajustar à complexa realidade do
imposto estadual que pretende repartir.
O trabalho estrutura-se em três capítulos.
No primeiro - do qual destacamos a discussão sobre a racionalidade na existência
de transferências em uma federação, o histórico da criação do VAF e a compilação de
dados do valor adicionado observado nos Municípios do Estado de São Paulo de 1997 a
2009 – buscamos: i) situar o problema do VAF no contexto do federalismo fiscal
brasileiro; ii) evidenciar os motivos e contexto de sua criação; iii) descrever a estrutura
jurídica do critério e iv) evidenciar as desigualdades e oscilações da distribuição dele
advindas.
O segundo capítulo é dedicado à hipótese central da tese, correspondendo à
demonstração da inadequação da estruturação jurídica simplista do VAF à realidade
complexa do ICMS que pretende repartir. Evidenciamos aí que um critério de valor
adicionado fiscal baseado na fórmula “saídas e prestações menos entradas no território”,
aplicado há décadas no Brasil, é incapaz de lidar com a multiplicidade de fatos geradores
do imposto estadual, com a verticalização de cadeias produtivas e com os efeitos, sobre os
preços de operações, das exceções e tratamentos heterodoxos na tributação estadual, tais
como as imunidades, isenções, diferimentos, substituições tributárias e mesmo as
diferenças entre alíquotas internas e interestaduais.
Sustentamos que a fórmula do VAF, em verdade, sujeita os Municípios a quebras
de agregação do valor na cadeia produtiva, com o risco de formação de distorções
consistentes em valor adicionado excessivamente alto, substancialmente baixo ou mesmo
negativo, de maneira dissociada com a realidade da atividade econômica ocorrida em cada

4

A bibliografia sobre o assunto é, em verdade, praticamente inexistente.

território, não podendo servir à repartição do ICMS, senão de maneira bastante distanciada
do ideal de refletir o potencial de arrecadação de um tributo municipal sobre valor
adicionado.
No terceiro capítulo, expondo como funcionam os mecanismos de path
dependence, sustentamos que a manutenção do critério gerador de desigualdades,
oscilações e permeado de inadequações jurídicas à legislação do imposto que pretende
repartir somente se sustenta por mecanismos institucionais que mascaram a percepção dos
defeitos do VAF e evitam a explosão de litigiosidade em torno do tema. Nesse capítulo
propomos, ao final, alternativas para o rompimento do apego ao critério, bem como para
seu aperfeiçoamento jurídico, permitindo seu melhor ajuste à realidade complexa do
imposto estadual.
Sintetizamos nossas conclusões no sentido da operação distorcida do VAF e de sua
inadequação como mecanismo de repartição do ICMS na federação brasileira, sugerindo
maior atenção para o tema e para: i) o estudo de mecanismos alternativos de partilha de
tributos ao Município, estruturados a partir do privilégio geral à repartição equânime e ii) a
melhora da qualidade das regulações jurídicas do VAF, pela incorporação das ideias
concebidas e sustentadas neste trabalho.
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1. FEDERALISMO E O CRITÉRIO DO VALOR ADICIONADO

Pretendemos, inicialmente, situar o problema do Valor Adicionado Fiscal - VAF como
inserido no contexto do quadro de funcionamento do federalismo fiscal e das transferências de
recursos financeiros a entes subnacionais, justificando sua importância e apontando alguns
problemas federativos a ele associados.
Iniciamos com algumas considerações sobre federalismo e federalismo fiscal e o papel
das transferências.

1.1. Federalismo e Federalismo Fiscal.

Os estudos sistematizados sobre federalismo têm sua gênese, em grande parte, na
compilação de ensaios produzidos por Hamilton, Madison e Jay (1788), os quais serviam
como argumentação política em favor da estruturação do Estado Norte-Americano como uma
federação.
Os assuntos tratados nos denominados “ensaios federalistas” são variados, gravitando
em torno da exposição das vantagens de um sistema federativo sobre uma confederação 5, mas
percorrendo temas tão diversos quanto: i) necessidade de se formar uma União para evitar
ameaças externas e prevenir a secessão; ii) relação entre federalismo e separação de poderes;
iii) representatividade dos integrantes da federação na formação da vontade do ente central;
iv) provisão de serviços públicos por diferentes níveis de governo e v) estruturação do
sistema tributário no Estado formado pela reunião de governos autônomos.
Nesses estudos estão as bases do que se convencionou chamar Estado Federal, valendo
destacar que há no federalismo descrito por Hamilton, Madison e Jay, a formação de uma

5

A característica essencial de separação dos conceitos de federação e confederação é a oposição entre os
conceitos de autonomia e independência. Para Régis de Oliveira (2007, p. 26), na confederação não há renúncia
de soberania de cada Estado no plano interno. A atividade confederativa se limitaria aos negócios externos e as
partes, nesse caso, ligam-se por tratados, guardando o direito de secessão e de se oporem a atos federativos. Esse
sistema, para o autor, seria o hoje observado na Suíça.
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entidade, denominada União, por um pacto entre pessoas de direito público, que abrem mão
de parte de sua liberdade6 em função de um ideal comum de reunião, cuja força é obrigatória.
A característica essencial da Federação é, assim, a existência da convivência de vários
níveis de governo, que mantêm certo nível de autonomia7, mas criam e se vinculam a um
governo comum, opondo-se à ideia de Estado unitário8, no qual não existem múltiplas pessoas
políticas9.

6

O termo federação teria se originado do latim foedus significando aliança, de onde vem a forte tendência de
associar sempre a federação a uma reunião de partes para a formação da União. Schwartz (1966, p. 45), afirma
que o termo federação se referiria a formas de organização em que estados independentes acordam em delegar
poderes a um governo comum.
A federação brasileira, no entanto, foi formada no sentido contrário da norte-americana, caracterizando-se não
como a reunião de partes autônomas, mas como a criação de uma estrutura de partes autônomas a partir de um já
existente governo nacional. Não se pode, assim, falar propriamente num pacto entre entes autônomos para a
formação de uma União, mas do surgimento de autonomia subnacional a partir da instituição de competências
para a atuação em determinadas esferas. A federação brasileira teria, assim, sido formada por “segregação”, em
oposição à formação “por agregação” da federação norte-americana. A propósito Manoel Gonçalves Ferreira
Filho (2008).
A respeito do tema recomendamos Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (1948), descrevendo uma força
centrípeta, que impulsiona as partes a se modificarem no sentido da reunião, retirando-se poderes da periferia
para o centro, como se deu nos Estados Unidos da América e na maioria das federações. O sentido inverso do
movimento é descrito como força centrífuga, que orientou o deslocamento de poderes do centro para a periferia,
como no México, Brasil e Áustria.
Na mesma linha e na literatura internacional, Shah (2007) fala em duas formas de se criar federações,
denominando-as de “coming together” ou “holding together”. O “coming together” (que equivale ao que se
denomina no Brasil de federação por agregação) seria característico de federações maduras como a canadense e
a norte-americana, além do observado na recente experiência da União Europeia, casos em que as partes
resolvem integrar a federação por visualizarem vantagens no reconhecimento de uma autoridade central que
tome decisões sobre problemas de interesse geral. O “holding together” (que equivale ao que se denomina no
Brasil Federação por segregação) seria característico de federações mais novas como a indiana e a brasileira e
observado como força atuante em Estados unitários, definindo-se como um impulso de descentralização de
responsabilidades para a superação de descontentamento com as decisões da autoridade central.
7
O conceito de autonomia se opõe ao de soberania por critérios de graus de limitação política. A soberania, para
Celso Ribeiro Bastos (2010) é margem de discrição de que um ente goza para decidir sobre seus próprios
negócios, sendo condicionada pelo direito, de modo que a atuação se dá sempre no limite de um quadro ou
moldura jurídica definida na Constituição. Já a soberania corresponde à ausência da necessidade de subordinação
de um Estado nacional a outro, caracterizando uma forma de integração definida pela coordenação entre iguais
no plano internacional e pela superioridade absoluta nos limites do território.
8
A convergência de poderes para um ente central é apontada como característica da formação do Estado
nacional na idade moderna por Badia (1986). Para o autor, a tensão de reunião de poderes em torno de um ente
central seria oriunda da oposição de um “chefe” centralizador à fragmentação de centros de poder que
caracterizava a época medieval. Tal linha de estudo descreve um momento anterior a cogitações sobre
federalismo, opondo-se aí o Estado unitário à fragmentação medieval que impedia a caracterização da existência
do próprio Estado.
9
Darcy Azambuja (1986) sustenta, em linhas gerais, que o Estado unitário é puro ou simples, pois nele existe só
um Poder Legislativo, um Poder Executivo e um Poder Judiciário, todos centrais, com sede na Capital. Todas as
autoridades executivas ou judiciárias que existem no território são delegações do Poder Central, tiram dele sua
força e é tal poder que as nomeia e lhes fixa as atribuições. O Poder Legislativo de um Estado Simples é único,
nenhum outro órgão existindo com atribuições de fazer leis nesta ou naquela parte do território. No mesmo
sentido, Régis de Oliveira (2007, p. 26) aponta que o governo nacional no Estado unitário assume com
exclusividade a direção de todas as atividades, ainda que dividido em províncias ou circunscrições, pois, em tal
Estado todas as ordens emanam do Poder central.
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Na base da formação das federações está a noção de submissão das partes a uma
Constituição Federal comum10, que expressa o pacto entre os entes federativos, delimitando
os poderes da União e o que remanesce de poder para os governos subnacionais11.
A característica de submissão a uma Constituição comum no Estado Federal dá ao
mesmo tempo, a ideia de que certo grau, mas não toda a liberdade das partes contratantes foi
renunciada em prol da criação da União. A permanência de algum grau de liberdade de
atuação dos entes subnacionais é o que permite caracterizá-los como pessoas políticas e, por
conseguinte, afirmar que, de um lado, ficam submetidos a regras comuns e que, de outros,
produzem outras no campo de atribuições que lhes foi reservado12, participando, também, da
formação das regras comuns da União, mediante representação em órgãos nacionais de função
legislativa13.

10

Hamilton (1788, ensaio 33) aponta a presença de uma Constituição na base da estruturação do Estado Federal
como essencial ao federalismo, quando afirma que a sociedade política maior edita leis a que devem se submeter
às sociedades políticas menores e os indivíduos que a compõe, tudo segundo a obrigatoriedade derivada da força
de uma Constituição comum. O caráter da obrigatoriedade de normas advindas da constituição comum se oporia
à noção de permanência precária dos contraentes, segundo sua boa-fé, como ocorre com os tratados. Segundo a
Constituição comum, certos graus de liberdade das partes integrantes da União são mantidos, sempre no limite
do pacto e conciliando os interesses das populações locais aos interesses gerais da União.
No sentido da relativização da importância de uma Constituição, Riker (1996) afirma que a força de um sistema
federativo não depende tanto da Constituição, mas, sobretudo, da cultura política que prevalece em um
determinado país em determinado momento do tempo. A essência do federalismo seria geopolítica e
racionalmente nascida de vantagens percebidas pelos governos menores em formar uma união para a
estruturação de atividades em que a União se sai melhor, como a defesa nacional e a estruturação do sistema de
tributação sobre bases mais amplas.
A Constituição, base do federalismo, é, para além da opção pelo Estado federativo, o sistema de normas das
quais resulta a definição da forma de Estado, governo, aquisição do poder, exercício do poder, existência de
órgãos de Estado e limites de sua ação. A propósito, José Afonso da Silva (2013, p. 37 a 40).A Constituição,
base do federalismo, é, para além da opção pelo Estado federativo, o sistema de normas das quais resulta a
definição da forma de Estado, governo, aquisição do poder, exercício do poder, existência de órgãos de Estado e
limites de sua ação. A propósito, José Afonso da Silva (2013, p. 37 a 40).
11
Rogério Leite Lobo (2006) denomina a convivência de esferas de governo de “diversidade na unidade”,
afirmando que em um mesmo território, no regime federativo, passam a conviver diferentes “personas” locais e
regionais, de características socioeconômicas, culturais e históricas diferentes, amalgamadas em torno da
necessidade ou vontade de União, resultando daí um inter-relacionamento que não violenta a integridade de cada
uma.
12
Para José Afonso da Silva (2013) a primeira expressão da autonomia dos Estados na federação é a capacidade
de se auto-organizarem, dando-se as próprias constituições estaduais.
13
A ideia aqui contida é a de representação do governo subnacional na determinação dos rumos do ente central e
de sua legislação. Tal característica se expressa, basicamente, pela ideia de criação de órgãos de representação,
como, por exemplo, o Senado Federal Brasileiro, no qual há a participação de representantes de entes da
federação em condições de igualdade, conforme o artigo 60, §1º da CF.
Embora majoritariamente aceita, a necessidade de representação política na formação da vontade da União como
característica essencial de uma federação é relativizada em função de se dar maior ênfase à repartição de
competências e garantia de atuação, com autonomia, em determinados campos do exercício das atividades de
Estado.
O tema ganha relevância no Brasil em função de existir na Constituição Federal a referência a uma federação
formada pela União, Estados e Municípios, havendo, no mesmo corpo constitucional, a representatividade, no
Senado, somente dos Estados.
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Além da representatividade dos entes na formação da vontade nacional, a Federação se
caracteriza pela descentralização14 das atribuições de Estado a múltiplas pessoas políticas. Em
outras palavras, em um Estado estruturado como federação, a União e as partes não só
convivem segundo limites de uma Constituição, mas atuam efetivamente em funções de
Estado, distribuídas segundo o pacto constitucional. Chama-se o fenômeno de definição de
campos constitucionais de competência e atribuições de responsabilidade pela provisão de
determinados serviços públicos15.
O fenômeno de atribuição de competências típicas de Estado a entes subnacionais é,
por vezes, denominado descentralização16, instalando-se discussões sobre a conveniência
política do movimento descentralizante17 e critérios racionais que devem orientar a divisão de
competências para legislar e para prestar serviços públicos.

A partir daí, instala-se controvérsia sobre ser ou não o Município parte da federação, dividindo-se a doutrina
justamente em função do critério da representatividade política.
No sentido da dificuldade de caracterização plena do Município como ente federativo em função da
representatividade política Scaff e Rocha (2010). No mesmo sentido Baracho (2000), José Nilo de Castro (2001)
e José Afonso da Silva (2006).
No sentido contrário, defendendo que o Município seja, de fato, ente federativo no Brasil Celso Ribeiro Bastos
(1993) e Hely Lopes Meirelles (2008).
Para abordagem mais aprofundada do tema da representatividade política dos entes da federação como
característica do federalismo, sugerimos a leitura de Stepan (1997).
14
Michel Temer (2012, p. 56) descreve que a descentralização implica a retirada de competências de um centro
para transferi-las a outro, passando elas a próprias do novo centro. Administrativamente, o fenômeno se expressa
pela criação de novos centros administrativos, independentes de outros. Para o autor, se a referência for a
descentralização política, novos centros terão capacidade política.
15
O assunto da conveniência na atribuição de poderes a diferentes esferas de governo para a provisão de serviços
públicos é antigo e explorado, por exemplo, nos ensaios federalistas sob o ângulo de vantagens em se conferir à
União serviços indivisíveis, como a defesa nacional (Hamilton, 1788, ensaio 26) e competências para tributar
determinados fenômenos econômicos nacionais, como o comércio (Hamilton, 1788, ensaio 12).
A repartição de competências pode ser rígida, com exclusões mútuas de esferas de atuação por matéria, no que
se denomina “federação dual” (em referência a dois níveis de governo – estadual e federal) ou com a cooperação
para a realização de tarefas conjuntamente, mas com autonomia de organização, no que se denomina “federação
cooperativa”. É comum que o primeiro modelo seja associado ao federalismo americano e o segundo à federação
alemã.
Em Régis de Oliveira (2007), observamos uma crítica ao federalismo de cooperação, antevisto como um estágio
que antecede à supressão da autonomia dos entes subnacionais pela direção de competências pela União,
desembocando num federalismo de integração, que corresponderia a um Estado unitário de fato, com previsões
constitucionais de descentralizações.
Ao observar na Constituição Brasileira, por exemplo, as competências municipais, percebe-se a opção por
cooperação em determinadas áreas da atividade municipal, como a prestação da educação básica e serviços de
atendimento de saúde, que, nos termos do art. 30 da CF serão prestados pelo Município com cooperação técnica
e financeira da União.
Para maiores considerações sobre o desenvolvimento do federalismo dual como alternativa de organização do
Estado, recomendamos Amar (1987).
16
Aí pouco importando se há uma reunião de partes para formar a União ou a descentralização de funções a
partir da União propriamente dita.
17
No Brasil, em função de uma apontada tradição centralista da federação e talvez em reação à percepção deste
centralismo, é comum que, sob o ponto de vista da característica política da divisão de poderes, haja numerosos
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Sobre critérios políticos que justificam ou não descentralização, destacam-se as
abordagens sobre o papel da divisão do poder entre pessoas políticas como forma de preservar
a democracia18, além, obviamente, das discussões sobre representatividade de interesses de
cidadãos e necessidade ou não da federação como forma de manter juntos os governos
subnacionais19.
Quanto aos critérios de eficiência20, frequentemente são invocados como justificativas
de se conferir o poder de regulação ou a prestação de um serviço à União os benefícios
macroeconômicos do controle central do gasto público, os ganhos de escala e a
indivisibilidade dos serviços prestados21, além da necessidade de se conferir um caráter mais
ou menos homogêneo à prestação de alguns tipos de serviços públicos, como a educação
primária e a saúde - sobretudo em função dos benefícios nacionais que padrões mínimos de
atendimento à população acarretam22.

escritos em defesa da descentralização nas Federações, enveredando-se pela linha de defesa do caráter
subsidiário da União.
Nesse sentido, Hoffe (2005) destaca o caráter subsidiário do centralismo na federação, que é justificado somente
em caráter excepcional e por razões de solidariedade redistributiva, visando reduções de desigualdades. É
interessante a proposta do autor sobre a forma de interpretar os limites da competência em favor de um viés
descentralizador, caracterizado pela justificativa da intervenção do ente central, se e somente se, a atuação for
necessária, trouxer resultados melhores do que a atuação dos entes descentralizados e for limitada e proporcional
ao que se exige de regulação.
18
Uma importante linha de estudos a respeito do tema se orienta no sentido da instituição de freios e contrapesos
na divisão de poderes por pessoas políticas, assemelhando-se, de certo modo, o federalismo, quanto aos efeitos, à
divisão de poderes entre Judiciário, Executivo e Legislativo. Sobre o tema, recomendamos Merrit (1998).
A propósito da evolução do federalismo e sua relação com problemas de desconcentração de poderes e evolução
do Estado democrático, recomendamos também Rilker (1987).
19
Sobre o tema do risco de secessão minorado no Estado federal, Hamilton (1788, ensaios 16 a 20).
A respeito da representação local e força do federalismo contra a secessão, Moreira (2005, p. 192 a 205).
20
Sobre a racionalidade na divisão de competências, Conti (2001, p. 25) afirma que certos bens e serviços têm a
capacidade de atingir ampla extensão territorial, devendo ser prestados por uma estrutura capaz de atingir toda a
extensão do território (a União), conferindo-se ao nível local serviços que têm seus benefícios limitados no
espaço, como é o caso da coleta de lixo e iluminação pública.
21
Um dos problemas associados com a provisão local de bens é o do free-rider, consistente no possível
aproveitamento de serviços públicos por cidadãos cujo governo local não pagou por eles. A situação define
soluções de provisão de serviços indivisíveis pelo governo nacional, com custeio compartilhado pela população
em geral. A propósito da abordagem do federalismo sob perspectiva do free-rider Stiglitz (1999, p. 732-735).
Sobre os serviços tipicamente públicos, sua indivisibilidade e a incapacidade de prestação eficiente pelo
mercado, Stiglitz (1999, p. 79-81) e Wilkinson (2001, p. 524-527).
22
Sobre o problema da alocação de serviços em diferentes níveis de governo, recomendamos também Ehtisham,
Hewitt e Ruggiero (1997). Para os autores, é comum que os países estruturados como federação conservem no
governo central a provisão de serviços como a defesa nacional, negociações com outros países, comércio
internacional e políticas de imigração. Como justificativas para a provisão local de um serviço estão
principalmente a capacidade de que as políticas locais reflitam interesses da população, capturando melhor as
preferências da população beneficiada, sendo comum responsabilizar o governo local pela provisão de serviços
de policiamento urbano, prevenção e combate a incêndios, saneamento básico e transporte público. A divisão de
outros serviços, tal como legislar sobre setores estratégicos da indústria, transporte interestadual e
telecomunicações, bem como sobre pesquisa e desenvolvimento tecnológico também tende a apontar para o
centralismo. Outras áreas, como a agricultura, preservação ambiental e pesca tendem a ter responsabilidades
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Outra questão relevante para o Estado no que se refere ao federalismo não diz respeito
à conveniência da descentralização em tese, mas à viabilidade de se conferir o status de
pessoas políticas a comunidades muito pequenas, especialmente em razão da potencial
incapacidade material de autogestão, que cria uma discrepância entre as expectativas formais
que o ambiente jurídico deposita em pequenos Municípios e a capacidade real de que tais
entidades realizem as tarefas a ela conferidas pelo ordenamento.
A menção a pequenos Municípios e sua debilidade financeira é um contraponto válido
para o discurso descentralizador descuidado. Também é evidência de que problemas podem
surgir de circunstâncias estruturais e conjunturais excepcionais havidas ao longo do tempo de
existência da federação, como foram a combinação do desejo de descentralização política no
período da abertura democrática da década de 1980 e a falta de critérios jurídicos para a
criação de Municípios no ordenamento então vigente, o que não retira, mas relativiza a
importância de explicações que procuram associar o mau funcionamento da federação
brasileira a uma tendência centralista oriunda da formação da federação na transição do
império para a república.23
Vale ressaltar, também a título de nossas considerações sobre o federalismo, que
trataremos o problema do VAF como um dos problemas do Estado federativo, em que pese
tratar verbas recebidas pelo Município. Isso por que, embora entendamos que não se pode
caracterizar, pelo problema da representatividade política no governo central, o Município
como sendo titular de todas as prerrogativas de um ente da federação, do ponto de vista do
direito financeiro, recebe da Constituição Federal certo grau de autonomia para administrar
seus recursos e prover os serviços postos sob sua responsabilidade. Nossa opção é justificada,
fundamentalmente, porque o Município é titular de competências tributárias e destinatário de

compartilhadas. Por seu turno, a responsabilidade pela educação tende a se concentrar, quanto aos ciclos básicos,
no governo local, enquanto a educação superior e pós-graduação são encampadas geralmente pela União.
Fenômeno parecido ocorre na saúde, em que os gastos locais são associados ao atendimento básico, enquanto os
da União e Estados ao controle epidemiológico, pesquisa e atendimento de casos complexos.
23
A propósito da oscilação de graus de centralismo na federação brasileira, José Afonso da Silva (2013)
demonstra a partir das diferenças entre constituições no Brasil ao longo do tempo que existiram modificações do
federalismo quanto ao seu caráter centralizador, evidenciadas e determinadas pelos diferentes desenhos
normativos constitucionais que existiram no Brasil. O argumento leva em conta nuances dos processos de
evolução do direito em diferentes ambientes políticos, afastando-se da linha simplista de exaltação da formação
da federação como determinante da menor ou maior autonomia de entes federativos no presente.
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transferências não vinculadas, de modo que, quanto ao gasto e às necessidades de gasto, todas
as considerações sobre problemas da federação se aplicam aos Municípios.
Embora trabalhemos com um esquema de requisitos essenciais do federalismo24, é
importante notar que, não temos de nenhum modo a pretensão de esgotar as discussões sobre
o tema, nem de rever todos os pontos de divergência presentes na literatura sobre o assunto.
A federação, embora seja um ideal e um modelo de estrutura de Estado, na prática, tem seu
início em uma decisão que resulta plasmada em um corpo de normas constitucionais,
estruturando-se, a partir daí, como um emaranhado de normas jurídicas, de maior ou menor
generalidade e hierarquia, que determinam complexas distribuições de poderes e atribuições
entre entes de governo, e diferentes graus de centralização, transparência nas relações
intergovernamentais e de eficiência na prestação de serviços públicos25.
Longe de refletir um ideal puro, a federação em concreto incorpora nuances sutis de
funcionamento de relações entre governos e entre governos e cidadãos 26, permitindo maior ou
menor autonomia em campos diferentes como a política e a atividade financeira e graus de
liberdade, inclusive no que se refere a diferentes serviços públicos prestados27.
Feitas tais colocações, passamos a tratar do problema do financiamento do Estado
federal, denominado na doutrina federalismo fiscal.

24

A estruturação do Estado: i) segundo uma Constituição; ii) com a preservação de uma pluralidade de pessoas
políticas; iii) preservação da autonomia dos governos nacionais e iv) com distribuições de competências entre
diversas pessoas políticas, define alguns dos requisitos básicos do federalismo que permitirão enquadrar o
assunto do VAF como um dos problemas da estruturação em concreto da federação brasileira. Aos requisitos
aqui descritos, Conti (2010, p. 17) acrescenta o requisito da indissolubilidade como característica essencial da
federação. O destaque da característica é interessante como esclarecimento, embora possamos sustentar que a
autonomia e a subordinação ao uma ordem constitucional em caráter obrigatório, por si, excluem a possibilidade
de secessão, visto que o estado-membro não pode resilir o pacto que firmou com os demais, tal como ocorre no
caso de um Estado soberano que resolve denunciar um tratado.
25
Os escritos sobre “federação” permanecem sendo caracterizados por divergências, por vezes passionais. A
problemática é bem sintetizada por Gerken (2012), que afirma que os estudiosos do federalismo (que ela chama,
na verdade de estudiosos “dos federalismos”) se dividem em saudáveis controvérsias, uns a favor da soberania
dos Estados, outros a favor da autonomia dos Estados, uns defendendo maiores proteções formais dos Estados
contra a interferência do governo federal, outros a favor da atuação das proteções decorrentes do próprio
processo político, uns a favor do federalismo cooperativo e outros afirmando que, sem a repartição rígida de
competências, nem sequer pode se falar de federalismo.
26
A diversidade de arranjos jurídicos do modelo federativo é destacada por Minhoto (2008), que afirma ser a
realidade do federalismo baseada na adaptabilidade e na possibilidade de criação de diversos modelos de Estado
Federal, como se observou ao redor do mundo. Por ser assim, o autor fala em um federalismo norte-americano,
um alemão, um argentino, um soviético, um canadense, um brasileiro, modificados de maneira personalizada em
função de características peculiares dos países, com a manutenção, em comum somente da ideia original de
repartição de competências e autonomia dos entes políticos integrantes do Estado.
27
A propósito, a questão das vinculações constitucionais de receita que não retiram dos entes da federação a
decisão de como executar serviços, mas não permitem que decidam em que gastar seus recursos. Sobre o
problema, recomendamos Scaff e Maués (2005).
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Nossas observações sobre federalismo fiscal misturam alguns aspectos descritivos do
arranjo do federalismo fiscal brasileiro, com considerações sobre a racionalidade desse
sistema. As duas abordagens não são de descrição ampla do sistema de financiamento de
entes federativos, nem de avaliação de todos os problemas de racionalidade financeira que
podem afetar uma federação, mas focadas, o máximo possível nos problemas que se
relacionem especificamente ao VAF.
O federalismo fiscal é uma área peculiar do federalismo, relacionada ao financiamento
do Estado estruturado em múltiplos governos subnacionais. Mais especificamente, é um
conjunto de arranjos, voltado à perspectiva da regulação da convivência de múltiplas pessoas
políticas, obtendo e dispendendo recursos simultaneamente em um mesmo território28.
O federalismo fiscal encerra, nessa medida, algumas dimensões importantes: i) a
primeira fundamentalmente instrumental, de estruturação da obtenção de recursos pelo Estado
e distribuição de recursos entre governos subnacionais, permitindo que as competências para a
prestação de serviços a cargo do Estado possam ser exercidas com certo grau de autonomia29;
ii) uma segunda, ligada à própria escolha federativa de conferir a entes subnacionais, nos
limites do pacto constitucional, poderes para a tomada de decisões sobre o quanto de recursos
financeiros o governo subnacional deverá obter, que patamar de serviços públicos a população
pretende ver implantado, bem como sobre o modo de distribuir o ônus do financiamento do
governo30, iii) a terceira, relacionada à utilização, no plano nacional, de mecanismos de

28

Rogério Leite Lobo (2006, p.71) define que o federalismo fiscal abrange toda uma gama de noções que “estão
vinculadas, em um inicial enfoque, ao aspecto financeiro do relacionamento havido entre os entes federativos”.
Não se esgota o estudo do federalismo fiscal em aspectos do relacionamento entre entes, mas na verificação da
compatibilidade entre os encargos administrativos cometidos aos entes federativos e as rendas destinadas a cada
qual para o imprescindível custeio.
29
Conti (2005, p. 146) exalta a importância das fontes próprias de recursos de um ente federativo como
caracterizadora da autonomia financeira, apontando que a autonomia, em essência, ocorre, efetivamente, quando
houver compatibilidade entre recursos obtidos e necessários ao funcionamento do governo subnacional.
30
O tema da escolha local sobre níveis de tributação suportados, tipos e patamares de serviços prestados por
governos subnacionais é desenvolvido, sobretudo a partir de Tiebout (1956), que sustenta que os governos locais
criam uma espécie de pacote que combina níveis de serviço público prestados e um nível de tributação exigido
de sua população. Os indivíduos, nos dizeres de Tiebout expressariam sua satisfação com os governos locais
“votando com os pés”, referendando ou rejeitando a combinação de níveis de serviço público e tributação a que
estão sujeitos, o que os levaria, caso insatisfeitos com o governo local, a mudar o seu local de residência, de tal
modo que se privilegiariam combinações eficientes de nível de tributação e serviços. Sobre o modelo de Tiebout
, recomendamos os estudos de Gramlich e Rubinfeld (1982) que tentam confirmá-lo a partir de dados de gasto
público em comunidades próximas, Banzhalf e Walsh (2006) que, relativizam a importância do modelo em
função da mobilidade imperfeita dos indivíduos, sustentando que sua aplicação se limitaria a áreas
metropolitanas. Rhode e Strumpf (2003), afirmando que o modelo de Tiebout não se sustenta, vez que não há
melhoras significativas na relação entre níveis de serviço e níveis de tributação ao longo do tempo, apesar de os
custos de deslocamento de residência de indivíduos serem menores no mundo contemporâneo do que no
passado. Também recomendamos a leitura de Castilho (2012), onde o tema se encontra melhor desenvolvido.
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tratamentos financeiros desiguais com vistas a corrigir desigualdades, estimular a ocupação de
determinadas áreas do território nacional31 e iv) uma quarta, voltada à permanência da
federação, mediante a regulação das possíveis externalidades do exercício da atividade
financeira dos entes subnacionais, de modo a preservar a convivência harmônica no ambiente
federativo32.
Cogitando o financiamento de entes integrantes do Estado federativo, é importante que
se possa dar destaque aos instrumentos jurídicos, que serão utilizados para que a provisão de
recursos a diferentes pessoas políticas ocorra. Tais mecanismos concentram-se em duas
tarefas fundamentais da atividade de financiamento, que são as de obter riquezas para o
Estado e as de repartir tais riquezas entre as diversas pessoas políticas que o compõe.
A obtenção de riquezas pelo Estado compreende a previsão e regulação jurídica de
atividades diversas, como a exploração direta de bens e atividades econômicas, o
endividamento público, a utilização do sistema monetário como forma de financiamento do
gasto público por meio da impressão de moeda e a tributação.
Tecemos considerações mais aprofundadas sobre a tributação, vez que o VAF é um
critério de repartição de tributos arrecadados.

1.1.1. Atribuição de competências tributárias aos Municípios no Brasil

A competência tributária é identificada com o poder de legislar instituindo tributos, o
que, numa federação, ocorre segundo a divisão de competências entre pessoas políticas, no
texto constitucional33.
Os entes subnacionais geralmente possuem competências tributárias nas federações,
sendo raros os casos em que a provisão de recursos financeiros aos governos locais ocorra

31

A respeito, Oakland (1994).
A propósito, Hamilton (1788, ensaio 12).
33
O sentido da expressão competência tributária é identificado com o poder de legislar criando tributos,
referindo-se Roque Antônio Carraza (1988) à noção de faculdade de editar leis para a criação de tributos. Na
mesma linha Rui Barbosa Nogueira (1995) e Scaff e Silveira (2010).
32
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exclusivamente por mecanismos de garantia de repasses de recursos arrecadados pelo governo
central34.
O exercício dessas competências determinará, na vertente instrumental da expressão
da autonomia federativa a ser implementada pelo federalismo fiscal, a obtenção de recursos
de maneira a permitir que as competências para a prestação de serviços a cargo do Estado
possam ser exercidas. De outro lado, as competências tributárias poderão ser exercidas como
expressão da escolha local, seguidos os limites da Constituição Federal, pelo nível de
tributação desejado, desonerações e outros mecanismos de distribuição desigual de carga
tributária, representando, assim, em si, uma expressão da autonomia35 subnacional na
federação36.

34

Norregaard menciona tal circunstância como existente na antiga União Soviética e Hungria, afirmando, ainda,
que na França, Itália e Holanda os governos locais são substancialmente dependentes de transferências do
governo central (1997, p. 10)
35
No julgamento do Recurso Extraordinário 572.762/SC, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
afirmou que o produto da arrecadação do ICMS pertence “de pleno direito” aos Municípios, o que foi utilizado
como justificativa para definir que o adiamento do recolhimento do ICMS por meio de programas de incentivos
fiscais do Estado de Santa Catarina violava direito do Município à entrega dos valores que lhe caberiam segundo
a partilha do imposto.
Do voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski, além de uma interessante série de considerações sobre
aproximação da atribuição de receitas aos deveres de prestar serviços públicos na forma da Constituição, extraise, originalmente: a) uma condenação à utilização do benefício fiscal de ICMS sem respaldo em convênio, em
violação ao art. 155, § 2º, XII, “g” da CF 35; b) a afirmação de que o imposto era arrecadado e seu produto
destinado a um fundo local de desenvolvimento – FADESC; c) a sustentação de que o produto da arrecadação
pertence ao Município, dele não podendo dispor o Estado. Em debate com a argumentação aparentemente
contrária do Min. Carlos Brito, aí sim, afirmou o Min. Lewandowski que seria vedado ao Estado reduzir ou
postergar os tributos de competência estadual e assim atingir a cota-parte municipal. Sendo seguido por
unanimidade por seus pares, inclusive pelo próprio Min. Carlos Britto.
O debate aceso com o julgamento do caso do Município de Timbó é bastante interessante e foi prontamente
incorporado ao direito financeiro.
Sérgio Papini de Mendonça Uchôa Filho (2010) defende que a participação na arrecadação importa na entrega de
recursos próprios e originários dos entes subnacionais receptores, não sujeitos a quaisquer ressalvas, nem as
políticas de exoneração tributária. Credita, assim, à posição do STF no julgamento do RE 572.762/SC, naquilo
em que afirmou que nem as desonerações tributárias podem afetar o repasse do ICMS aos Municípios, um
importante papel na defesa do federalismo e autonomia financeira do Município.
Conforme as ponderações de Fernando Facury Scaff e Alexandre Coutinho da Silveira (2010), no entanto, a
posição do STF deve ser vista com ressalvas, visto que é cedo para se extrair dali noções no sentido do alcance
do julgado, sustentando-se, na linha mais lógica, a impossibilidade de fracionamento da competência tributária.
É importante, ainda, o alerta feito pelos autores de que o tema dos benefícios de Santa Catarina parece ter sido de
algum modo, contaminado pelo problema da guerra fiscal de ICMS, que determinava que competência
desonerativa em debate fosse contestável. Seguindo por essa linha, tratamos a repartição de receitas nesse
trabalho, como algo que não influencia o exercício de competências tributárias e não modifica o desenho jurídico
de repartição de competências.
36
Num terceiro aspecto citado por Ruy Barbosa Nogueira (1995), o exercício da competência tributária pode ser
uma expressão da autonomia consistente na utilização do tributo como regulador da economia. A esse respeito,
também, Ricardo Lobo Torres (1998).
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No Brasil, há atribuição constitucional de competências tributárias para a União,
Estados e Municípios, evidenciando-se a importância da atividade de tributação como
expressão da autonomia financeira dos entes subnacionais.
Há paralelamente ao sistema de tributação, um complexo sistema de repartição
obrigatória constitucionalmente definido, que impõe a partilha do produto da arrecadação,
pelo que a atividade de tributação é parte importante do papel de instrumentalização das
competências governamentais para a prestação de serviços públicos em diferentes níveis de
governo 37.
No Brasil, a atribuição de competências tributárias é definida do seguinte modo38: i)
todos os entes da federação têm competência para instituir taxas sobre as próprias prestações
de serviços e atividades de poder de polícia39 e contribuições de melhoria decorrentes de
obras públicas; ii) a União é competente para instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e no interesse das categorias profissionais ou econômicas; iii) as
competências para instituir impostos são repartidas entre União, Estados e Municípios por
bases tributárias40.

37

Conti (2006, p. 146) exalta a importância das fontes próprias de recursos como meio para se alcançar a
autonomia financeira, afirmando, no entanto, que tal autonomia ocorre, efetivamente, quando houver
compatibilidade entre recursos obtidos e necessários.
38
A “discriminação de rendas tributárias” é efetuada por definição constitucional da repartição dos tributos que
cada um dos entes federativos é competente para instituir. A repartição ocorre pelas espécies tributárias
(impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios) e pelo tipo de fenômeno sujeito à tributação
(industrialização de produtos, renda, circulação de mercadorias, propriedade de bens imóveis, entre outros). A
respeito, Aliomar Baleeiro (1997)
39
Sobre as taxas no Brasil recomendamos Zelmo Denari (1998) e Aliomar Baleeiro (1997).
40
A propósito os artigos 150, 153, 154, 155 e 156 da CF.
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A ilustrar a divisão de competências para instituir impostos, observe-se o quadro
abaixo:

41

Figura 1 - Distribuição das competências tributária por tipo de imposto no Brasil :

Além das competências expressas acima, restam à União a competência residual para
instituir impostos do tipo não-cumulativo que não tenham base de cálculo ou fato gerador
próprios dos já discriminados na Constituição Federal, bem como empréstimos compulsórios
e impostos extraordinários no caso de guerra externa42.
Observando a atribuição de competências tributárias no Brasil, percebemos que a
participação direta dos Municípios na atividade de tributação é bastante limitada, sendo
restrita, quanto aos impostos, a poucas bases,43 como a propriedade imobiliária urbana, a
transmissão de bens imóveis por atos inter vivos e a prestação de serviços.
Limitado a poucas bases o exercício da tributação pelos Municípios, tem-se desenhada
uma restrita atuação da autonomia municipal no que se refere à tomada de decisões sobre o

41

Tabela adaptada da obra da Receita Federal (2002).
Sobre a discriminação de competências tributárias na CF de 1988, recomendamos Sacha Calmon Navarro
Coelho (1998).
43
A relativa imobilidade do ISSQN se dá em função de se definir, jurisprudencialmente, que o Município
competente para a cobrança do serviço é aquele em que o serviço tenha sido prestado, o que aproxima a
tributação do local de consumo, circunscrevendo-a, de certo modo, como fenômeno local.
42

26

patamar desejado de financiamento do Estado e de serviços públicos a ele relacionados, bem
como sobre a distribuição do ônus da tributação entre seus munícipes44.
Do ponto de vista da escolha sobre distribuição do ônus de financiamento dos
governos, a baixa participação relativa do Município na atividade de tributação, embora possa
ser vista como limitação à autonomia, não é, em si, um mal.
Há problemas na atribuição de competências em nível local45 que podem ser
identificados, ao menos, em três frentes, quais sejam: i) a exportação de tributos; ii) a
mobilidade de bases tributárias e possível competição entre entes federativos, com erosão da
capacidade tributária ou ineficiências alocativas e iii) a dificuldade de administrar tributos na
esfera municipal;
Sobre o problema da exportação de tributos, McLure (1981)46 aponta riscos
decorrentes da possibilidade de que se tomem localmente decisões sobre níveis de tributação
que venham a ser suportados por indivíduos de outras localidades. Haveria, em tais casos, a
tendência à fixação da tributação em níveis excessivamente altos, já que o ônus do tributo é
“exportado”. O fenômeno geraria consequências negativas no âmbito federativo, consistentes
em ineficiências econômicas impostas indiretamente de uma para outra unidade da federação,
bem como a definição de serviços públicos locais em patamares excessivamente altos.
Analisando a conveniência das competências tributárias locais para a federação,
McLure (1981) defende que o pequeno tamanho das bases tributárias que podem ser
explorada adequadamente pelos Municípios, sem exportação de tributos, justifica que a
federação não estruture seu financiamento financeiro só com mecanismos tributários, mas
também com transferências intergovernamentais.
Já o problema da potencial erosão de bases tributárias móveis advém da possibilidade
de competição entre governos subnacionais pela atração de indivíduos e empresas, mediante a
redução da carga tributária, o que pode levar a níveis inadequados de tributação e

44

Pode-se, assim, falar, sem avaliar a conveniência ou não da solução, em algum centralismo federativo na
tributação brasileira, ao menos em relação ao Município. A tendência se evidencia, sobretudo, em função da
ausência de impostos ou adicionais de impostos municipais sobre bases como a renda e do comércio local, pese a
existência do imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, que tributa localmente alguns
tipos de serviços listados em Lei Complementar Nacional.
45
As considerações sobre tal assunto aqui contidas são uma adaptação do quanto tratado em Castilho (2012).
46
Recomendamos, também, a respeito do tema e com vistas ao desenho ideal de um sistema tributário Stiglitz
(1999). Sobre características das competências tributárias que devem ser conferidas a governos subnacionais,
Shah (1994), Bird (1999), Oates (1999), Ter-Minassian (1997), Norregaard (1997).

27

ineficiências na alocação de investimentos privados. Nessa linha, Tanzi (1995), Scharpf
(1997) e, no Brasil, em Varsano (1996), Ferreira, Varsano e Afonso (2002) e Piancastelli e
Perobelli (1996), Hoyt (1991), Wilson (1999), Swank e Steinmo (2002) 47.
O problema da dificuldade de administração de tributos municipais, por sua vez, é
fortemente ligado à noção de economias de escala e de ausência de conhecimentos técnicos
específicos em pequenos centros, tal como explorado por Vehorn e Ahmad (1997).
No Brasil, a questão da administração de tributos no plano municipal é de extrema
relevância em função da existência de uma quantidade significativa de Municípios pequenos,
sobretudo após a tendência descentralizadora havida no processo de abertura democrática da
década de 198048.
Gomes e MacDowell (2000) apontam, nessa linha, a criação de 1.405 (mil
quatrocentos e cinco) Municípios no Brasil de 1984 a 199749.
Haveria, para os micros e pequenos Municípios, uma inviabilidade intrínseca de
estruturação, explorada por Noronha (1996), que estabelece uma discussão sobre número
mínimo de habitantes, número mínimo de residências, de prédios para a instalação de serviços

47

Numa linha mais otimista, destaca-se a teoria do controle do Leviatã de Brennan e Buchanan (1980), que
sustentam que a competição tributária funcionaria como um freio ao Estado, o qual como tipo peculiar de
monopolista, exerce o monopólio sobre a prestação dos serviços públicos e a atividade de tributação. Não
limitado, o Estado Leviatã monopolista avançaria desmedidamente sobre sua base de tributação, tendendo a
crescer demais e a gerar ineficiência econômica e serviços públicos de pouca ou nenhuma utilidade. A
competição, nesse quadro, faria com que os governos, ameaçados pela possibilidade de mobilidade de indivíduos
e empresas que busquem níveis mais baixos de tributação ou mais eficientes de prestação de serviços públicos,
se tornassem menores e melhores na provisão desses serviços. Na linha do controle do Leviatã, Rodden (2003)
afirma ter encontrado evidências de redução de tamanho de governos subnacionais em ambientes nos quais há
competição com dependência de tributação local. No sentido contrário, Oates (1985), busca evidenciar, por
dados empíricos, que não há relação entre descentralização e tamanho de governos subnacionais, o que
desmentiria a ideia de que a competição entre governos funcione ou tenha por vantagem principal o controle do
tamanho do Estado.
48
A tendência de criação de novos Municípios perdurou até a modificação da Constituição Federal pela Emenda
Constitucional 15/96, passando a ser exigida a regulamentação dos critérios para criação de novos Municípios
por Lei Complementar. Não tendo sido editada a Lei Complementar em questão, tem-se hoje, na prática, a
vedação ao surgimento de novos Municípios, o que é uma ineficiência de outro tipo.
49
Tomio (2002) identifica e quantifica o aumento de número de Municípios nos Estados entre 1988 e 1997,
apontando, por exemplo, um aumento de 220% (duzentos e vinte por cento) no número de Municípios do Estado
do Amapá, 189% (cento e oitenta e nove por cento) no de Rondônia, de 91% (noventa e um por cento) no do
Piauí. O problema não ficou restrito a Estados novos ou menos desenvolvidos, destacando-se no estudo, também,
o aumento de 73% (setenta e três por cento) ou 253 (duzentos e cinquenta e três Municípios) no Rio Grande do
Sul; 13% (treze por cento) ou 73 (setenta e três) novos Municípios em São Paulo, e 18% (dezoito por cento) ou
131 (cento e trinta e um) novos Municípios em Minas Gerais.
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públicos e do valor da receita própria como fator que devesse anteceder qualquer cogitação de
consulta pública para criação de Municípios50.
A inviabilidade intrínseca do governo municipal seria sentida na área tributária,
criando-se uma tendência ao não exercício ou exercício deficiente da atividade de tributar,
pela incapacidade de se montar e manter, a custos suportáveis, uma burocracia especializada e
direcionada à fiscalização e arrecadação de tributos, ainda que, legalmente, se atribua tal
poder ao Município.
Ademais, caso se confira aos Municípios o poder para tributar bases excessivamente
amplas e correspondentes a fenômenos econômicos que não se contém em seu território,
haveria problema consistente na inviabilidade da fiscalização do tributo, o que, ao lado de
outros fatores faz com que seja predominante a ideia de limitar bases tributárias locais a
fenômenos que se “contenham” no seu território51.
Com tais considerações sobre a possível inconveniência de atribuir a exploração de
bases tributárias amplas aos Municípios, analisemos agora os efeitos concretos da atribuição
de competências para tributar sob o aspecto de provisão de recursos financeiros aos
Municípios no Brasil.
A tributação no Brasil atingiu patamares importantes, correspondendo a,
aproximadamente, 33,5% (trinta e três vírgula cinco por cento) do Produto Interno Bruto no
ano de 2010 e 35,3% (trinta e cinco vírgula três por cento) do PIB em 2011. Tal nível de

50

A incapacidade de financiamento próprio dos Municípios criados é afirmada em Gomes e Mac Dowell
(2000), destacando os autores que dos 1.405 Municípios instalados no Brasil, de 1984 a 1997, aproximadamente
95% (noventa e cinco por cento) têm menos de vinte mil habitantes. No estudo, aponta-se que os Municípios
pequenos têm grande dependência de transferências intergovenamentais, sendo que apenas 9% (nove por cento)
da receita corrente disponível dos Municípios de até 05 mil habitantes no Brasil advém de recursos da
arrecadação tributária própria, número que aumenta para apenas 12,3% (doze vírgula três por cento) nos
Municípios até 20 mil habitantes, contra mais de 56% (cinquenta e seis por cento) de recursos advindos da
capacidade tributária própria nos Municípios de mais de um milhão de habitantes.
As transferências para Municípios pequenos e tributariamente incapazes são apontadas no estudo como
causadoras de (i) aumento no volume absoluto e relativo de transferências de receitas originadas nos Municípios
grandes para os pequenos (e do Sudeste para o resto do país), com o provável efeito de desestimular-se a
atividade produtiva realizada nos grandes Municípios (e no Sudeste), sem estimulá-la nos pequenos (ou nas
demais regiões); (ii) beneficiaram pequena parte (não necessariamente a mais pobre) da população que vive nos
pequenos Municípios, e prejudicaram a maior parte, que habita os outros, cujos recursos se tornaram mais
escassos; e (iii) aumentaram os recursos utilizados com gastos legislativos, ao mesmo tempo em que reduziram
em termos relativos, o montante de recursos disponíveis para programas sociais e investimentos.
51
Evitando-se a atribuição de competências para tributação, por exemplo, do comércio nacional e internacional.
A propósito, Musgrave e Musgrave (1989).
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tributação situa o país em patamar comparável aos de vários países desenvolvidos, como
demonstra a tabela abaixo, referente ao ano de 2010:

Figura 2 - Valores de arrecadação tributária em diferentes países como porcentagem do PIB
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No entanto, e em que pese o total da carga tributária no Brasil, a participação relativa
dos Municípios é baixa no bolo tributário, se comparada à dos Estados e à da União.

52

Fonte: Autor. O gráfico foi construído a partir de dados dos trabalhos da Receita Federal do Brasil (2012) e da
OCDE (2012) mencionados nas referências bibliográficas desta tese.
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Figura 3 - Valores de arrecadação tributária por entes federativos em reais e como porcentagem do PIB
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Conforme observado na tabela acima, a arrecadação tributária própria municipal no
Brasil é significativamente menor que a da União e que a dos Estados, participando os
Municípios com apenas cerca de 5,5% do total de tributos arrecadados no país.
Considerada a baixa participação proporcional dos tributos municipais na carga
tributária total do Brasil54, a arrecadação própria tem, na média dos Municípios brasileiros,
pequena participação na instrumentalização da autonomia municipal. Ganham, nesse
contexto, importância outras fontes de financiamento dos governos locais, em especial às
transferências intergovernamentais incondicionais55.
O recebimento de transferências, de um lado, tem limitado alcance no que se refere à
possibilidade de refletir escolhas locais por níveis de ônus financeiros a serem suportados no
financiamento do Estado, funcionando, no entanto, como relevante mecanismo na realização
da instrumentalização da atuação estatal na prestação de serviços públicos.
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Fonte: Receita Federal do Brasil (2012).
À baixa participação dos Municípios na carga tributária do Brasil, soma-se, como fator que confere peso às
transferências, o fato de a Constituição Federal ter reservado basicamente à União o exercício da exploração
direta de bens e atividades econômicas como forma de obtenção de receitas. A propósito os artigos 176 e 177 da
CF.
55
Nessa linha, Conti (2005). Em linha similar, Barati e Szalai (2000, p. 21) defendem as transferências
intergovernamentais e que tais formas de atribuição de recursos sejam, tanto quanto possível, não vinculadas,
permitindo o exercício das autoridades locais na definição de prioridades em seus campos de atuação.
54
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As transferências são, assim, instrumentos utilizados na estruturação do federalismo
fiscal, complementando, pelo preenchimento do hiato gasto-arrecadação própria, o papel do
sistema de distribuição de competências tributárias na provisão de recursos financeiros
compatíveis com as necessidades dos entes subnacionais56.
O VAF surge exatamente no contexto de avaliação da inconveniência de se atribuir
aos Municípios a competência para tributar de forma ampla a circulação de mercadorias,
sucedendo um impulso original do legislador da década de 1960 que, momentaneamente se
orientara no sentido de atribuir aos Municípios um imposto sobre valor adicionado
semelhante ao ICM de competência estadual.
Surgido no contexto da reforma tributária iniciada em 1965, o VAF firmou-se, ao
longo das décadas como uma das fontes mais importantes de recursos destinados aos
Municípios na federação brasileira.
Analisemos inicialmente seu histórico para entender mais profundamente como surgiu
o critério do VAF, avaliando, em seguida, sua importância quantitativa na provisão de
recursos financeiros aos Municípios, seus contornos jurídicos e os problemas de
desigualdades e oscilações que ocasiona na repartição do ICMS.

1.2. Histórico do VAF.

Embora presente na CF atual, o VAF não é uma ideia do Constituinte de 1988.
Surgiu antes, numa fase de reformas institucionais promovidas pelo governo militar a
partir de 1964, as quais foram justificadas pela tentativa de criação de um sistema tributário
racional57, que dialogasse com as políticas nacionais de governo na área de economia,
produtividade social, organização do sistema financeiro.

56

Vide Shah (2007), Ter-Minassian (1997) e Ahmad e Craig (1997).
O processo é descrito por Bernardo Ribeiro do Moraes (1973) como um novo período do direito tributário, em
que o poder fiscal deixa de ser exercido apenas com simples e única finalidade financeira para revestir-se de
propósitos sensivelmente civilizadores. A lei fiscal passaria a ser utilizada com diversas funções: financeira,
econômica e monetária, visando a arrecadação.
O cientificismo dos propósitos do governo militar quanto aos tributos é radicalmente rebatido por Sacha Calmon
Navarro Coelho (1998), que afirma que o rigorismo racional não passava de uma espécie de propaganda
governamental do Brasil novo, defendido pelo regime de exceção.
57
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Nesse contexto, cogitou-se a substituição do Imposto sobre Vendas e Consignações –
IVC, por tributos do tipo sobre valor adicionado, baseando-se os reformadores no modelo da
taxe su la valeur ajoutée – TVA francesa.
A justificativa para a criação do imposto sobre valor adicionado foi, segundo Bernardo
Ribeiro de Moraes (1973), a de gravar o valor agregado que o produto ou mercadoria adquire
em consequência das transações de que são objetos, desde a produção até o consumo,
evitando-se o efeito em cascata da tributação pelo IVC e proporcionando a neutralidade de
tributação em diferentes arranjos econômicos, que era complementada, além da nãocumulatividade, pela desvinculação entre a tributação dos atos jurídicos de compra e venda ou
consignação e o fato gerador do imposto, ampliado para alcançar qualquer hipótese de
circulação de mercadorias.
O legislador militar, no entanto, não previu um único imposto não cumulativo sobre a
circulação de mercadorias, mas, na forma da EC 18/65, dois tributos: um de competência
estadual e um segundo de competência municipal, que funcionaria como uma espécie de
adicional do tributo estadual.
Arrependendo-se, quase que imediatamente, do inconveniente que denominou
“criação de dois tributos sobre a mesma base” o legislador, por meio do Ato Complementar
31/66, definiu-se pela existência de um só imposto sobre circulação de mercadorias, de
competência estadual, o ICM, que seria partilhado com o município segundo os fatos
tributáveis ocorridos em seus territórios.
Posteriormente e preocupado com as exceções à tributação criadas pelos Estados, o
legislador esboçou um conceito de valor adicionado, cujo objetivo era, também nas palavras
de Bernardo Ribeiro de Moraes (1973) o de implantar um mecanismo capaz de não prejudicar
os municípios fornecedores de produtos isentados.
Isso significou a edição de três Decretos-Leis, de números 380/68, 1.203/72 e
1.216/72, que, em conjunto, deram os contornos, por uma fórmula que considera as saídas de
mercadorias menos as entradas de mercadorias em um estabelecimento como o valor
adicionado a orientar a repartição do ICM.
Com poucas modificações em sua estruturação jurídica original, o VAF é hoje
regulado pela LC 63/90, que segue rigorosamente a mesma lógica dos Decretos-Lei 380/68,
1.203/72 e 1.216/72.
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Resumidamente, a sucessão de atos relativos ao VAF, pode ser assim descrita:
a)

cria-se, no bojo da estruturação jurídica do sistema tributário nacional, a

previsão de dois tributos sobre a circulação de mercadorias, um municipal e outro
estadual, com a Emenda Constitucional número 18, de 196558;
b)

é aprovada a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (hoje denominada Código

Tributário Nacional), que além de normas gerais de direito tributário, regula impostos
em concreto, dentre os quais um imposto estadual sobre circulação de mercadorias e
um imposto municipal sobre a mesma base, cobrado segundo a legislação estadual e
com uma alíquota equivalente a, no máximo, trinta por cento da praticada pelo Estado.
c)

O ato Complementar 27, de oito de dezembro de 1966 previu a cobrança do

ICMS por alíquotas uniformes de 12% (doze por cento) em todo o território nacional,
inclusive em operações interestaduais. Ao mesmo tempo, determinou expressamente
que o valor do imposto estadual integrasse sua própria base de cálculo,
institucionalizando o chamado “cálculo por dentro” do imposto59.
d)

o Ato Complementar 31 de 28 de dezembro 1966, fazendo referência ao texto

da já aprovada Constituição Federal de 1967 (que ainda não tinha entrado em vigor) e
justificando o curto prazo para o aparelhamento do Município para a cobrança de seu
ICM, sepulta o imposto sobre circulação de mercadorias municipal, prevendo a
repartição do ICM estadual aos Municípios. Determinou tal Ato Complementar que o
Município recebesse 20% da receita do imposto estadual, na proporção das operações
realizadas em cada território. O Ato também ressalvou que formas de antecipação ou
diferimento do imposto que importassem no recolhimento em Município diverso
daquele onde ocorresse o fato gerador do tributo deveriam ser submetidas a ajustes, de
modo a resguardar “créditos do Município de origem ou destino, conforme o caso” 60.
e)

a Constituição de 1967, cujo texto já se encontrava aprovado quando da edição

do Ato Complementar 31/66, previu em seu art. 24 um ICM de competência
exclusivamente estadual, excluindo definitivamente o imposto municipal sobre a
mesma base, mas ressalvando, expressamente, a repartição de 20% (vinte por cento)

58

Mais especificamente, a Emenda Constitucional 18, continha vinte e sete artigos sobre o sistema tributário
nacional, prevendo no seu artigo 12 um ICM plurifásico (referido como incidente sobre operações realizadas por
produtores, industriais e comerciantes), com alíquotas uniformes e cobrado em caráter não cumulativo. O artigo
13 da mesma Emenda Constitucional previa a possibilidade de o Município cobrar o mesmo imposto sobre
circulação de mercadorias, com base na legislação estadual e com uma alíquota que não superasse 30% (tinta por
cento) do valor da alíquota do ICM estadual.
59
Relevante para efeitos de cálculos do VAF.
60
Art. 4º do 31/66.
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da receita do ICM ao Município. Embora o Ato Complementar 31/66 já mencionasse a
repartição “na proporção das operações tributáveis” ocorridas em cada Município, a
Constituição Federal de 1967 não regulou expressamente a forma de rateio do ICM,
ressalvando apenas que essa ocorresse “na forma com que regulada em lei federal”.
f)

Apesar de aberta a possibilidade de rompimento com o VAF, verificou-se, na

linha contrária, e nos anos que sucederam a CF de 1967, o aprofundamento pela opção
de repartir o ICM segundo o valor adicionado. Sucedeu-se à Constituição Federal de
1967 uma regulamentação um pouco mais minuciosa do VAF, com o Decreto-Lei 380
de 1968. Tal texto normativo previu mais detalhes sobre a formação de um índice de
participação dos Municípios, prevendo como “operações tributáveis” para fins do
VAF as sujeitas ao imposto, ainda que sujeitas a “diferimentos ou isenções”, mas
excluindo da formação do índice as operações imunes ao ICM, como aquelas
realizadas com jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão61.
g)

A edição do Decreto-Lei 380/68 não garantiu a implementação do VAF,

notando-se que no ano de 1970, possivelmente em função da dificuldade de apuração
do índice pelos Estados, foi utilizado para a repartição do ICMS o critério da
arrecadação ocorrida em cada território, conforme previu o Decreto-Lei 834/6962. Tal
solução foi repetida pelos Decretos-Lei 1.155/71 e 1.178/71.
h)

O Decreto-Lei 380/68 foi alterado pelo Decreto-Lei 1.203/72, que seguiu no

delineamento do conceito de VAF, prescrevendo que o valor das operações em cada
território a que se refere a Constituição Federal seria dado por uma resultante do valor
das saídas de mercadorias menos o valor da entradas de mercadorias nos
estabelecimentos situados em cada Município63. Além do acréscimo ao conceito de
VAF aqui explicado, o Decreto-Lei 1.203/72 adiou novamente a repartição baseada
nesse critério, repetindo a solução de repartição da arrecadação havida em cada
território, já prevista nos Decretos-Lei 834/69, 1.155/71 e 1.178/71.
i)

o Decreto-Lei 1.216/72 foi o principal marco na conceituação do VAF tal

como o conhecemos hoje, viabilizando, em termos, sua implementação. Previu tal
Decreto-Lei que as operações consideradas para fins do cálculo de VAF fossem
aquelas sujeitas ao imposto, ainda que submetidas a diferimento ou outra forma de
adiamento ou antecipação da cobrança do imposto, incluindo expressamente no

61

Art. 2º, § 1º, I e II do Decreto-Lei 380/68.
Decreto-Lei 834/69, art. 1º.
63
Parágrafo 1º ao art. 1º do Decreto-Lei 380/68, acrescentado pelo art. 1º do Decreto-Lei 1.203/72.
62
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cálculo as operações imunes ao ICM, tais como as realizadas com jornais, periódicos e
papel destinado à sua impressão64. Manteve a previsão de que o VAF se compunha do
valor de saídas menos o de entradas ocorridas nos estabelecimentos situados no
território de cada Município65. Previu, também e pela primeira vez, que o ICM fosse
repartido por um índice calculado pela média do valor adicionado em vinte e quatro
meses anteriores à sua determinação66.
j)

a Emenda 17 de 1980 reduziu a participação do VAF como critério obrigatório

de repartição do ICMS para três quartos, afirmando caber ao legislador estadual fixar
critérios para a repartição dos demais 25% do produto da arrecadação do imposto;
k)

a Constituição Federal de 1988 repetiu o VAF como critério obrigatório para a

repartição de 75% da cota-parte municipal do ICM, deixando também a cargo do
legislador estadual a definição de critérios para a repartição dos demais 25% da cotaparte. No que tem grande importância para o VAF, a CF de 1988 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;
l)

a Lei Complementar 63/90 deu o contorno atual das definições do VAF,

seguindo com grande proximidade o disposto no Decreto-lei 1.216/72. Como
destaque, pode-se mencionar que a Lei Complementar 63/90 fez menção a serviços
sujeitos ao ICMS no cálculo do índice, determinando que o valor adicionado
correspondesse a “saídas e prestações, menos mercadorias entradas”. Fez, pois, a
inclusão de maneira peculiar, dizendo que os serviços prestados serão somados no
cálculo do valor adicionado, mas nada dizendo em relação a serviços tomados, a serem
diminuídos do cálculo do índice.
Mais do que um histórico de atos legislativos, o resgate da origem do VAF permite
entender muito mais precisamente o seu conceito e como o caráter simplista da regulação do
VAF nunca se ajustou de maneira adequada ao imposto estadual.
Passamos a explorar a motivação da criação do critério.
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Decreto-Lei 1.216/72, art. 1º.
Decreto-Lei 1.216/72, art. 1º.
66
Decreto-Lei 1.216/72, art. 2º.
65
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Se a intenção era a de repartir a arrecadação do ICM, por que não simplesmente
repartir o quanto efetivamente arrecadado em cada território? Por que o critério de “valor
adicionado”? Por que impor um novo índice e seus custos de apuração correspondentes à
sociedade?
A resposta não é óbvia, mas se define em função da possibilidade de afetação da
repartição do então ICM por imunidades, isenções e outros regimes de tributação
diferenciada, instituídos pelo Estado (titular da competência tributária sobre o ICM) ou União
(titular da competência para instituir isenções heterônomas de tributos de competência
estadual e municipal, à época).
Substituir o ICM municipal por uma repartição de tributos arrecadados não seria
suficiente se não se pudesse proteger os Municípios de políticas tributárias relacionadas ao
imposto. Surge, assim, e baseada na ideia simples de que um imposto sobre o valor
adicionado como o ICMS tributa, em verdade, a diferença entre mercadorias entradas e
mercadorias saídas de um estabelecimento67, a concepção de um valor adicionado em cada
território, conceito que buscava evitar excluir da repartição operações imunes, isentas e
sujeitas a formas especiais de tributação, como diferimentos ou outros tipos de substituição
tributária.
O valor adicionado é, pois, em sua concepção original, plasmada no Decreto-Lei
1.216/72, uma proxy da arrecadação do ICM, imaginada como um potencial de arrecadação
do que seria o tributo municipal sobre a circulação de mercadorias e depurada dos efeitos de
imunidades, isenções e regimes diferenciados de tributação que excluíssem da repartição
operações de circulação de mercadorias. Tudo imaginado como sendo a criação de um
substituto perfeito de uma competência tributária municipal, cujo exercício se sobreporia
ineficientemente à administração estadual do ICM68.

67

Há aqui também um forte apego à ideia de que o estabelecimento é o centro de apuração do imposto, repetida
até hoje na legislação do ICMS, por exemplo, na Lei Complementar 87/96.
68
A propósito, a exposição de motivos do Decreto 1.216/72, que menciona entre outros motivos para a criação
do VAF e de forma expressa a “inconveniência de dois tributos iguais sendo cobrados por esferas diferentes da
Administração”, apontando que:
a) foi essa a razão pela qual “o Ato Complementar 31, de 28 de dezembro de1966, transferiu para a competência
exclusiva dos Estados a cobrança e fiscalização do ICMS, assegurando aos Municípios o equivalente a 20% da
arrecadação realização em seu território”;
b) “a cota de cada Município seria entregue na proporção das operações tributáveis realizadas no seu território”;
c)“naquela época, entendeu-se como operações tributáveis o valor adicionado que constitui fato gerador do
imposto, no pressuposto de que, sendo o imposto não cumulativo, constitui sua base de cálculo a diferença entre
o valor da entrada e o valor da saída”;
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O VAF, imaginado como um substituto ao ICM municipal nunca criado tem
atualmente grande importância na provisão de recursos aos Municípios do Brasil.

1.3. Do VAF e de sua importância no financiamento dos Municípios.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação – ICMS é, na forma do artigo 155 da Constituição Federal,
de competência dos Estados.
Corresponde, ainda hoje, ao maior tributo brasileiro em termos de receitas 69. Parte do
produto da arrecadação do imposto, no entanto, é constitucionalmente destinada aos
Municípios, de maneira incondicional70.
Em seu artigo 158, IV, a Constituição Federal determina que 25% (vinte e cinco por
cento) do produto da arrecadação do imposto sejam destinados aos Municípios.
Do montante destinado aos Municípios, 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo,
devem ser repartidos na proporção do valor adicionado71 nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios72.
A Constituição Federal estabelece, ainda, que cabe à lei estadual a competência para
definir os critérios para a repartição dos restantes 25% (vinte e cinco por cento) 73, não
sujeitos ao VAF.

d) “desta forma, do ICMS efetivamente arrecadado, 20% eram entregues diretamente a cada Município”;
e) “precisava-se obter uma maior flexibilidade par utilização do ICM como instrumento da política econômica e
política fiscal, sem com isso prejudicar a arrecadação dos Municípios”;
g) “seria necessário resguardar a autonomia financeira dos Municípios, impedindo que, eventualmente, isenções,
reduções de base de cálculo, diferimentos ou outra figura qualquer, viesse a prejudicar a arrecadação dos
Municípios”.
Diário do Congresso Nacional de 23/05/72, p. 528-529. Disponível para consulta em
<http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=J&Datain=23/05/1972&txpagina=528&altura=70
0&largura=800>
Acesso em 13 de março de 2012, às 17:00h.
69
Vide Receita Federal do Brasil (2012).
70
CF, art. 158, IV.
71
O critério não se confunde com o ICMS arrecado pelos contribuintes situados no território de cada Município,
como equivocadamente, muitas vezes, é propagado.
72
CF, art. 158, parágrafo único, I.
73
CF, art. 158, parágrafo único, II.
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Dispõe a Constituição Federal74 que caberá à Lei Complementar a definição do critério
do valor adicionado para fins de repartição do produto da arrecadação do ICMS. Tal
disposição constitucional levou à edição da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990,
que regula especificamente a matéria75.
Nos termos da LC 63/9076, o valor adicionado corresponderá à soma dos valores das
mercadorias e dos serviços prestados, menos o valor das mercadorias entradas no território de
cada Município, em cada ano civil77.
Define, ainda, a LC 63/90 que se consideram, para o fim de determinar quais entradas
e saídas são computadas para efeitos do cálculo do valor adicionado, as operações e
prestações que, em tese, pudessem estar sujeitas ao ICMS, incluindo algumas resguardadas
pela imunidade78, as postas à salvo da tributação por isenções, bem como as sujeitas a formas
especiais de tributação que transfiram a um contribuinte substituto o ônus de apuração do
imposto79, ou, ainda, que sejam contempladas pela legislação do ICMS com quaisquer
espécies de reduções80.

74

CF, art. 161, I.
O Poder Judiciário brasileiro tem entendido que a Lei Complementar é o único instrumento
constitucionalmente autorizado para definir os contornos gerais do que seja o valor adicionado, o que confere
grande importância à LC 63/90 na regulação do VAF. O assunto é melhor explorado à frente neste trabalho.
76
Parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da LC 63/90.
77
O que cria problemas jurídicos sérios, sobretudo a partir da complexidade e diversidade de locais do fato
gerador do imposto estadual, não identificadas com estabelecimentos que promovam entradas e saídas de
mercadorias em diversos casos, levando à inadequação do funcionamento do índice como uma medida de valor
adicionado no território, conforme a frente explicado.
78
A Lei complementar 63/90 manda incluir no VAF as operações imunes do imposto conforme as alíneas a e b
do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal. Não lista, por
exemplo, as operações com ouro, ativo financeiro e as modalidades de comunicação por radiodifusão e difusão
de sons e imagens. Essas últimas não parecem ser verdadeiras imunidades constitucionais, mas definições que,
no caso do ouro, apontam para o fato de que o ouro ativo financeiro não é mercadoria e que a difusão gratuita de
imagens e imagens e sons não é verdadeiro serviço de comunicação.
79
Entre as formas especiais de tributação que preocuparam o legislador do VAF, estão os diferimentos e as
substituições tributárias.
Sob o nome diferimento, abrigam-se diferentes situações de exceções à tributação normal do ICMS.
Uma delas é o de transferir ao próximo elo da cadeia de circulação a obrigação de apurar e lançar o tributo
devido na operação. Envolveria aí, uma modalidade de substituição tributária “para trás”, sem desoneração
efetiva do imposto na cadeia.
Outra utilização do diferimento mascara, em verdade, uma isenção de meio de cadeia não autorizada em lei. É
assim quando o legislador do ICMS determina, por exemplo, que determinadas matérias-primas ou produtos in
natura têm sua tributação adiada para o momento da saída a consumidor final, da saída interestadual, ou da saída
de produtos com eles fabricados. Na prática, o imposto deixará de ser lançado em algumas operações do meio da
cadeia, sendo, ao final, cobrado integralmente.
Uma terceira utilização é o diferimento que mascara uma real desoneração tributária, como se daria no caso do
diferimento da tributação de bens do ativo para o momento de sua saída (operação não tributada), funcionando a
postergação ad eternum e disfarçando verdadeiro favor fiscal.
75
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Assim, na forma da legislação geral aplicável aos contribuintes que apuram
normalmente o ICMS81, com base nas disposições da LC 63/90, pode-se se sintetizar a
definição do valor adicionado como:
“valor adicionado em cada território = valor das saídas de mercadorias e
prestações de serviço sujeitas ao campo constitucional de imposição do
ICMS + valor das saídas de mercadorias e prestações de serviço
constitucionalmente imunes do ICMS – valor das entradas de mercadorias
sujeitas ao campo constitucional de imposição do ICMS – valor das entradas
82

de mercadorias imunes do ICMS. ”

Considerada a forte relação do VAF com a legislação tributária, em especial a do
ICMS, têm importância para a compreensão do critério do valor adicionado fiscal:
(i)

o Código Tributário Nacional, que contém as definições de localização de
cada estabelecimento para fins fiscais (domicílio fiscal), bem como o
conceito de apuração de tributo sujeita à posterior homologação do Fisco e

(ii)

a LC 87/96, naquilo que regula a figura do contribuinte e apuração do
imposto por estabelecimento, melhor especifica as operações sujeitas ao
imposto83 e locais de ocorrência de fatos geradores e

A substituição tributária, no ICMS, normalmente designa a “substituição tributária para frente” ou seja, é técnica
de tributação que concentra nos primeiros elos da cadeia de circulação (geralmente um industrial ou importador),
o imposto pelas operações subsequentes. As técnicas de cálculo do valor do imposto devido por substituição
tributária levam em conta preços máximos definidos por autoridade, preços sugeridos por fabricantes ou
importadores, apurados em pesquisa de mercados ou margens de valor agregado definidas por legislação.
A propósito do tema, Costa (1978, 2009) e também Carraza (2001).
80
A LC 63/90 utiliza a terminologia do crédito tributário diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou
outros benefícios, incentivos ou favores fiscais.
Há na doutrina, divergências sobre o conceito de isenções. Possivelmente, o legislador que criou o VAF e o da
LC 63/90 trabalharam com o conceito da dispensa legal do pagamento. Assim, haveria a incidência do imposto
sobre um determinado fato, trabalhando a norma isentiva para dispensar o contribuinte de entregara prestação da
obrigação surgida ao Estado. Em outra linha, trabalha-se com a isenção como fenômeno de determinação de não
incidência da norma de tributação, recortando-se, para excluir determinada situação ou do quadro geral de
incidências definido por uma regra geral impositiva do tributo.
As imunidades constitucionais são normas constitucionais que expressam limitações ao poder de tributar,
instalando-se polêmica doutrinária sobre serem normas determinadoras de incompetências tributárias ou normas
de imposição de isenções qualificadas.
A respeito dos conceitos de isenções imunidades, Sacha Calmon Navarro Coelho (1998, 1999), Hugo de Brito
Machado (2004).
As definições sobre qual conceito de isenção ou imunidade seguir, embora relevantes do ponto de vista do
direito tributário, não afetam o desenvolvimento ou as conclusões do trabalho, pelo não serão aqui discutidas.
81
Antes das considerações sobre o valor adicionado dos optantes pelo “Simples Nacional”, que têm o cálculo de
seu valor adicionado efetuado por presunções.
82
Considerando todas as variáveis como correspondentes a fatos ocorridos no mesmo ano civil.
83
Sobretudo no que separa as zonas de incidência do ICMS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN de competência dos Municípios.

40

(iii)

a legislação do ICMS, inclusive os atos infra legais naquilo em que regulam
o método de cumprimento de obrigações acessórias e entrega de
informações relativas a operações e prestações que serão utilizadas no
cálculo do VAF.

Além do conceito básico de valor adicionado, calculado, grosso modo, em razão do
valor das operações de saída e das prestações de serviço passíveis de tributação pelo ICMS84,
soma-se, para fins de cálculo, um critério de valor adicionado presumido, introduzido por
razões pragmáticas pela LC 123/2006, que instituiu o regime nacional de tributação das micro
e pequenas empresas, conhecido como Supersimples Nacional85.
Por tal critério, as empresas e contribuintes que não realizem controle de entrada de
mercadorias terão o valor de suas operações e prestações computados para fins de
determinação do valor adicionado no território de cada Município na razão de 32% (trinta e
dois por cento) da receita bruta86.

84

O termo “passíveis” é utilizado em um sentido específico e mais próximo do que seria a realidade econômica
do fenômeno da prestação dos serviços e da circulação de mercadoria sobre a qual se imaginou criar o ICMS.
Constitucionalmente, as próprias imunidades já realizam cortes da competência tributária, pelo que não se pode,
no sentido jurídico, dizer que operações imunes são passíveis de tributação de ICMS. O sentido de “passíveis de
tributação pelo ICMS” fica, assim, aproximado da ideia de operações e prestações que, não fossem as
imunidades constitucionais, poderiam ser alcançadas como fatos tributáveis pela legislação que institua o tributo
estadual.
85
Previsto no inciso II do artigo 3º da LC 63/90. A presunção para contribuintes do Simples Nacional não é o
primeiro exemplo de presunções no VAF. O Decreto-Lei 1.216/72 definiu que o valor adicionado dos produtores
rurais poderia ser equiparado a 90% (noventa por cento) do valor de suas saídas.
86
Essa regra especial, que introduz uma presunção, parece, em um primeiro momento, privilegiar o critério do
valor adicionado, viabilizando sua aplicação a casos em que a forma de tributação do ICMS foge da tradicional
forma de cálculo do imposto em regime não cumulativo. A presunção é defendida como alternativa necessária
diante da comum opção do legislador tributário de buscar o caminho de simplificação das obrigações tributárias,
substituindo a tributação sobre várias bases constitucionais (como a industrialização de produtos, a circulação de
mercadorias, a prestação de serviço e a renda) por variações da tributação sobre a receita auferida pelos
contribuintes.
Nessa linha, se o próprio tributo – no caso específico o ICMS – vai ser igualado a um percentual da receita do
estabelecimento, parece harmônico que o próprio valor adicionado também seja, de algum modo, identificado
com um percentual desta mesma receita. Isso facilitaria controles e possibilitaria a “simplificação” pretendida.
Ademais da harmonização, e a favor da instituição da presunção, percebe-se que a opção por percentuais da
receita do contribuinte como caminho para a “simplificação” da tributação vem sendo aplicada tradicionalmente
há várias décadas pelo legislador, destacando-se sua utilização para fins de tributação de renda, implantada
desde, ao menos, a década de 1940 com a edição do Decreto-lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943.
Sob um ponto de vista menos otimista, mais crítico e, em nossa opinião mais correto, pode-se entender que a
instituição de uma presunção de valor adicionado apenas corresponde a uma forma de retirada de um empecilho
ao caminho pouco debatido da concentração da tributação sobre o faturamento ou receita dos contribuintes.
A crítica ganha corpo se observarmos que o cálculo do valor adicionado sobre um percentual de presunção
sequer se justifica por uma real simplificação de obrigações tributárias de pequenos contribuintes.
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A definição das linhas gerais da composição do valor adicionado em cada território,
em si complexa, não permite sozinha, a instrumentalização da repartição e entrega de parte da
receita arrecadada do ICMS aos Municípios.

Em primeiro lugar, é de se questionar a necessidade de dispensa do conhecimento de um dado trivial como o
valor da soma de “entradas” de um contribuinte, num mundo em que a utilização de meios eletrônicos de
controle de obrigações fiscais vem se generalizando.
Em segundo, observa-se que o legislador do “supersimples”, embora institua uma aparente desconsideração do
“controle de entradas”, deixou evidente no texto da própria Lei Complementar 123/06, especificamente em seu
art. 29, que o baixo valor adicionado real em um estabelecimento é causa de exclusão do regime. Na mesma
linha, analisando sistematicamente a LC 123/06, percebe-se, ainda, que o contribuinte do “supersimples”
encontra-se obrigado pela própria legislação a, para fins de cálculo do ICMS, não só controlar suas entradas, mas
segrega-las segundo o regime jurídico das operações anteriores na cadeia de circulação, conforme adquiram
mercadorias sujeitas a tributação normal em operações anteriores e posteriores ou recebam mercadorias sujeitas
a isenções ou imunidades, provenientes de outros Estados e destinadas a uso e consumo de seu estabelecimento,
ou, ainda, já tributadas por substituição tributária.
Para além da crítica à generalização da tributação sobre o faturamento e aos mecanismos introduzidos na
legislação para viabilizá-la, interessa-nos registrar que o tratamento das regulações do valor adicionado, também
nas presunções introduzidas pela LC 123/06, revela o descaso simplista do legislador do VAF.
Ao alterar a LC 63/90, no contexto da edição da LC 123/06, o legislador não tratava de matéria de regulação
particularmente difícil e, uma vez preferindo o caminho da generalização do percentual de presunção de trinta e
dois por cento para todos os contribuintes dispensados do controle de entradas, não tinha pela frente muitas
situações diferentes a regular de maneira peculiar.
No entanto, conseguiu, a um só tempo, apontar para um valor adicionado calculado sobre o que denominou
“receita bruta” do contribuinte, repetindo desnecessariamente expressão que já ensejou ferrenhas discussões, de
difícil solução, no campo do direito tributário, ao mesmo tempo em que, aparentemente, se esqueceu de limitar a
“receita bruta” para fins de VAF à receita de operações e prestações afeitas ao campo de incidência do ICMS.
Da forma com que redigido o dispositivo relativo à presunção do valor adicionado para contribuinte cujo
controle de entradas tenha sido dispensado pela legislação tributária, mais especificamente o art. 3º, § 1º, II da
LC 63/90, aponta para o cálculo sobre toda a “receita bruta do contribuinte”, o que, levaria, numa interpretação
literal, a uma incorporação, ao cálculo do VAF, de receitas provenientes de atividades alheias à circulação de
mercadorias e serviços constitucionalmente reservados ao campo de incidência do ICMS.
Nesse caminho de literalidade na interpretação, se considerarmos que a LC 63/90 incorporou a seus dispositivos
a menção a um valor adicionado calculado sobre a receita bruta para os casos dos optantes pelo regime tributário
simplificado decorrente do art. 146 da Constituição Federal e se observarmos que a Lei Complementar 123/06
define a receita bruta do estabelecimento como: a soma do produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, podemos ser levados a crer que, para as optantes
pelo regime da LC 123/06 o cálculo do valor adicionado passaria a incluir operações não sujeitas ao ICMS,
como, por exemplo, locação de bens móveis ou serviços sujeitos ao imposto municipal – ISSQN.
Uma análise menos literal com a consideração sistemática do conteúdo da LC 63/90, no entanto, não permitiria a
incorporação ao cálculo do valor adicionado presumido dos optantes pelo regime da LC 123/06 de operações e
prestações não afeitas ao campo constitucional de incidência do ICMS. Assim resulta da apreciação do conteúdo
do § 2º, I do art. 3º da LC 63/90, que aponta para a consideração de operações e prestações que constituam “fato
gerador” do ICMS, bem como da determinação do art. 18, §4º da LC 123/90, que determina a segregação da
receita do contribuinte por tipo de atividade realizada, permitindo separar da receita total a parte que resultaria de
operações e prestações afeitas ao campo de incidência do ICMS.
Em nossa opinião e de forma bastante evidente, somente esse segundo caminho interpretativo é viável, de modo
que, para contribuintes dispensados do controle de entradas, o quanto do valor adicionado corresponderá, por
presunção legal, a trinta e dois por cento da receita de operações e prestações afeitas ao campo constitucional de
incidência do ICMS, realizadas pelo contribuinte dispensado do controle de entradas, em que pese a baixa
qualidade da redação da LC 123/06.
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A LC 63/90 contém disposições instrumentais, definindo a competência dos Estados
para a apuração do valor adicionado em cada Município87 e entrega dos recursos
correspondentes.
Define a existência de uma espécie de conta corrente de repartição88, na qual os
recursos do ICMS são depositados periodicamente e rapidamente destinados a cada Município
em função de um índice percentual que relaciona o valor adicionado em cada Município ao
valor total adicionado pela soma dos Municípios do Estado.
O índice percentual é resultante do valor adicionado, sendo, formado pela média dos
valores adicionados nos dois anos civis imediatamente anteriores à repartição do ICMS.
Quanto ao momento de geração do valor adicionado, a LC 63/90 contém disposições,
escolhendo como critério geral o da ocorrência das operações e prestações. Estão, também,
previstos critérios especiais que identificam o momento da ocorrência da adição de valor nos
casos de confissão posterior de operações pelo contribuinte (hipótese em que o valor é
considerado adicionado no momento da confissão e não no da ocorrência efetiva do fato) 89 e
de lançamento do imposto pela autoridade administrativa (caso em que o valor é considerado
adicionado quando o crédito tributário torna-se definitivamente constituído ao fim do
processo administrativo que tenha por objeto sua impugnação)90.
Além das regras de concernentes à definição do valor adicionado e do cômputo do
índice, a LC 63/90 contém disposições91 sobre forma e prazo de divulgação da resultante dos
índices, sobre a ampla possibilidade de fiscalização dos critérios de cálculo do índice pelos
Municípios, seja por seus representantes, seja por suas associações 92 e, ainda, sobre
penalidades para Estado, agentes públicos e instituições de crédito que dificultem a
verificação ou retenham indevidamente o ICMS pertencente aos Municípios.
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LC 63/90, art. 3º, § 3º.
Na forma do artigo 4º da LC 63/90, vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do ICMS são
imediatamente depositados numa conta aberta em estabelecimento oficial de crédito, de titularidade conjunta dos
Municípios. Posteriormente, haverá a destinação das parcelas de arrecadação a cada um dos Municípios, segundo
a combinação dos critérios do valor adicionado e dos demais critérios previstos na legislação estadual.
89
LC 63/90, art. 3º, § 12.
90
LC 63/90, art. 3º, § 11.
91
LC 63/90, art. 3º, §§ 4º a 10.
92
No presente trabalho, em razão da delimitação do tema escolhido, não nos aprofundamos na questão relativa à
fiscalização da apuração dos índices pelos Municípios e nem nas questões relativas à impugnação administrativa
ou judicial dos índices. Vale mencionar, por oportuno, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo editou
sua Súmula de número 13, proibindo os Municípios de contratar terceiros para a revisão do cálculo dos índices
de valor adicionado, afirmando ser a função privativa de servidor público municipal, auxiliado por servidores da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
88
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Feitas tais considerações sobre como o VAF está regulamentado na legislação
nacional, passamos a analisa-lo criticamente.

1.4. Da crítica qualitativa à racionalidade na criação do VAF – vertical e
horizontal gaps e o problema das oscilações na distribuição.

Numa primeira frente, do ponto de vista racional, é objetivo das federações prover
com recursos necessários os entes subnacionais para prestar os serviços de sua competência.
Se problemas como a exportação de tributos, ineficiências de escala e competição fiscal
tendem a determinar que as bases conferidas aos Municípios para a exploração tributária
sejam limitadas, dois caminhos possíveis se apresentam.
Um é o de limitar o papel dos governos locais na prestação de serviços, o que geraria a
consagração de uma posição mais centralizadora e, no exemplo brasileiro de atribuição de
competências importantes aos Municípios93, prováveis ineficiências consistentes em
subdimensionar os serviços prestados localmente.
O outro é o de buscar extrair riquezas da sociedade via tributação de competência de
entes maiores, transferindo o produto dessa arrecadação aos governos locais94.
Sendo assim, o primeiro papel das transferências é descrito como de preenchimento de
“vertical gaps” ou ajuste de “vertical imbalances” (hiatos ou desequilíbrios verticais)95.

93

A propósito, CF, art. 30.
Shah (2007) propõe um esquema de considerações de objetivos principais de transferências, que, embora não
possam ser alcançados todos ao mesmo tempo quando se desenha uma transferência em particular, deveriam ser
levados em conta pelo formulador de políticas públicas. Afirma, assim, que as transferências devem:
a) atender às necessidades de gasto de acordo com as responsabilidades designadas para os Municípios;
b) ser moldadas segundo o inverso da capacidade tributária própria de cada jurisdição e na razão direta de
fatores que implicam mais gastos.
c) preservar autonomia dos governos locais, não se vinculando a estrutura de programa de gastos ou a incertezas
de decisões do governo central. Em tal categoria, o compartilhamento de bases tributárias seria mais interessante
que uma simples transferência na medida em que permitiria aos governos locais escolherem a alíquota utilizada
para explorar a base tributária compartilhada;
d) ser capazes de responder a mudanças na situação fiscal dos destinatários;
e) ser previsíveis, estimando-se, tetos e pisos para flutuações anuais e prevendo-se o valor da transferência pelos
próximos cinco anos. Qualquer alteração repentina deveria ser neutralizada por outros mecanismos fiscais.
f) ser transparentes, dando-se à população conhecimento da forma de cálculo e da destinação da transferência;
g) criar incentivos à boa gestão fiscal, desencorajando-se, por exemplo, transferências para a cobertura de
déficits.
95
Shah (2007) busca diferenciar as expressões hiatos verticais e desequilíbrios verticais, sustentado que o hiato
se torna desequilíbrio quando o conjunto de mecanismos de repartição de competências tributárias, combinada
94
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A problemática dos desequilíbrios verticais é descrita como a falta de ajuste entre
necessidades de gasto e recursos disponíveis de um governo, sendo um traço mais ou menos
comum em federações. A necessidade de ajuste dos desequilíbrios verticais96 seria suprida,
então, com a utilização de transferências, tal como citado por Shah (2007), por Bird (2007),
Oates (1999), Ahmad e Craig (1997), Ter-Minassian (1997).
As transferências destinadas a suprir os desequilíbrios verticais são de duas grandes e
diferentes espécies, conforme sejam ou não ligadas à ideia de devolver ao governo
subnacional valores equivalentes ao produto da exploração de uma base tributária pelo
governo local.
No primeiro caso, fala-se em revenue sharing ou devolutividade, pressupondo-se que
existiria a possiblidade de exploração da base tributária pelo governo menor, a qual é evitada
por sua substituição, na atividade de arrecadação, pelo governo maior que “devolve” o
produto de arrecadação ao ente menor da federação97.
No segundo caso, as transferências afastam-se da ideia de devolutividade, seguindo
outros critérios definidos pelo legislador ou mesmo a conveniência do ente maior em caso de
transferências voluntárias.
O VAF foi uma forma de corrigir um “inconveniente” das reformas tributárias de
1965, consistente em oferecer a mesma base tributária ou repartir a competência de um
mesmo imposto por duas esferas governamentais (Estados e Municípios), bem como o de
oferecer à tributação municipal um fenômeno complexo, tarefa para a qual, talvez, os
Municípios – ao menos a grande maioria deles - não se aparelhassem nunca suficientemente.
Ao atribuir ao Município parte do ICMS “arrecadado” no seu território, imaginava-se
poder dotar o Município de recursos semelhantes ao de um imposto sobre valor adicionado,
sem o inconveniente de duas esferas de governo tributando a mesma base, seguindo-se a
lógica de transferência de natureza devolutiva.

com o de transferências não consegue estabelecer o equilíbrio. As expressões, no entanto, são utilizadas como
sinônimos pela maioria dos autores que tratam o tema.
96
Ou, para Shah, 2007, hiatos verticais.
97
A “devolutividade” da transferência é utilizada, no Brasil, por Mendes, Miranda e Cossio (2008) como critério
para classificar as transferências em devolutivas e redistributivas, sendo as primeiras correspondentes ao
“revenue sharing” e as segundas preocupadas com critérios determinados por “fórmulas” que as afastam do
“local da arrecadação”.
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Criou-se assim uma transferência que atribui recursos na razão direta do valor
adicionado no território, utilizando-se um instrumento de repartição de receitas tributárias
para “emular” um tributo nunca criado.
A orientação da transferência, assim, foi de privilégio a Municípios mais
desenvolvidos economicamente98, que, ao lado do maior valor adicionado gerado pela
atividade econômica em seu território, em geral, terão maior capacidade tributária própria.
Nesse sentido, a transferência fundada no VAF atrapalha o funcionamento do racional
de equilíbrio vertical que poderia ser atingido pela repartição do ICMS, vez que entrega
desigualmente os recursos exatamente na medida inversa do hiato vertical a ser preenchido.
O VAF, trabalhando no sentido contrário do preenchimento de hiatos verticais, tende a
criar grandes vencedores federativos de um lado e Municípios altamente prejudicados de
outro, com algumas consequências prováveis: a) nível inadequado de serviços públicos em
Municípios prejudicados; b) nível excessivo de serviços públicos em Municípios
privilegiados; c) desestímulo à exploração de bases tributárias próprias em Municípios ricos99;
d) necessidade de imposição de carga tributária municipal maior em Municípios pobres e
sobre populações potencialmente mais pobres.
Ainda do ponto de vista do equilíbrio vertical, pode ser apontada uma tendência de
que o VAF funcione estimulando gastos pró-cíclicos, vez que, em tempos de pujança da
economia local100, a adição de valor no território tende a ser maior. A consequência negativa

98

Heng (2008) descreve um problema similar na China. O autor avalia o sistema chinês de transferências, com
vistas ao problema das desigualdades de regiões, determinando que as transferências do governo central para os
governos locais não atendem às necessidades de promoção da equidade entre regiões, sobretudo por que as
regiões mais ricas têm sido mais eficientes em captar recursos.
Heng expressa preocupação com o problema da resultante das transferências, expondo que: a) as diferenças de
capacidade fiscal entre regiões são sérias, persistentes e tendentes a agravamento ao longo do tempo. Segundo o
autor, a inequidade, sem intervenções estatais efetivas, se firma em um caminho de progressão duradouro; b) os
serviços públicos como educação básica, saúde e seguridade social são providos, em sua maioria, pelo nível
municipal (counties), o que indica a possibilidade de que, diante das disparidades fiscais entre regiões, diferentes
populações experimentem níveis muito diferentes de serviços públicos básicos); c) na organização de
transferências, o governo deveria prestar mais atenção para o problema da inequidade, visando diminuir a
tendência de desnivelamento entre regiões e níveis se serviços públicos em diferentes regiões; d) residentes de
diferentes regiões deveriam ser tratados equanimemente pela política fiscal, prestando-se menos atenção à
fiscalização de fronteiras (indicando, provavelmente restrições à migração no país) e mais atenção à capacidade
financeira dos governos locais; e) as transferências, estatisticamente consideradas, atualmente agravam as
desigualdades regionais na China e f) a causa do agravamento das inequidades na China é justamente o fato de
que regiões que já possuem mais capacidade fiscal são mais contempladas com transferências de níveis
superiores de governo. .
99
A respeito, Prado (2001).
100
Em que pese certa lentidão na apuração do índice, causada pela formação de médias de dois anos, na forma
do artigo 3º da LC 63/90.
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advinda de tal característica seria a de se determinar patamares excessivamente altos de
serviços públicos em Municípios que se beneficiem da expansão momentânea de um setor da
economia ou do aumento da atividade de um contribuinte grande em particular. Em épocas
posteriores de retração tais Municípios possivelmente enfrentarão dificuldades de se adequar a
uma transferência menor, vez que possivelmente e por questões de flypaper effectf101 terão
aumentado suas estruturas administrativas. Assim, no médio e longo prazo, inclusive para
Municípios que não enfrentem valores adicionados cronicamente baixos, o VAF pode
funcionar aumentando a dependência de transferências verticais e aprofundando os vertical
gaps.
Outra frente de justificativas racionais para as transferências seria relacionada ao
problema dos desequilíbrios horizontais nas federações (“horizontal gaps” ou “horizontal
imbalancements”).
Numa federação, frequentemente são encontradas diferenças significativas de
capacidade tributária entre seus entes. Sendo assim, um sistema de distribuição de
competências tributárias, por si, geraria desigualdades, na medida em que os governos locais
das regiões menos desenvolvidas necessitariam de maior esforço fiscal e maior imposição de
carga tributária a seus residentes para conseguirem prestar um nível mínimo de serviços
públicos.
O fenômeno foi descrito já na década de 1950 por Buchanan (1952), que afirma que o
tratamento igualitário dos governos subnacionais pelo governo central é uma violação da
equidade, na medida em que impõe um ônus fiscal maior a populações mais pobres. Conti
(2001) sustenta, na mesma linha, que a justiça social não se dá somente pela aplicação da
igualdade aos indivíduos, mas aos entes integrantes da federação, sendo fundamental que o
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Musgrave e Musgrave (1984) descrevem um problema relacionado às transferências sob o nome de “flypaper
effect” (efeito do papel mata-moscas), segundo o qual um tipo de risco do financiamento de governos
subnacionais por transferências é que a ligação entre o contribuinte e a escolha do nível de serviço pode ser
quebrada. Isso se deve ao fato de que o governo subnacional que recebe a transferência tende a aumentar o nível
de serviços públicos prestados, aumentando seu orçamento de gastos. O dinheiro de transferências aderiria ao
governo local como as moscas ao papel, sem consulta à população sobre uma alternativa de manter o nível de
serviços e diminuir impostos, que seria viável na espécie. Na linha da confirmação do flypaper effect, Gasparini
e Cossio (2006) afirmam que as transferências estimulam expansão do gasto público e perda de sua qualidade,
causando aumento das despesas com pessoal, diminuição do esforço tributário próprio e das despesas com
infraestrutura e gastos sociais. Oakland (1994) oferece um panorama geral das transferências com função de
equalização, destacando, entre outros, o risco de que cidadãos ricos consigam se apropriar dos recursos das
transferências, de modo que o governo local pode vir a não destiná-las às finalidades de melhora dos níveis de
vida de populações vulneráveis, o que as afastaria do motivo que justifica sua criação.
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Estado se organize para conferir equidade a seus membros, devendo, para tanto adotar
medidas redistributivas.
Uma abordagem possível dos horizontal gaps é a de não interferência, deixando que a
mobilidade de pessoas e fatores de produção possa alcançar a máxima eficiência de
distribuição de pessoas e fatores de produção no território. Nessa linha, critica-se a tentativa
de reduzir desigualdades por transferências, apontando-se os problemas do flypaper effect, do
incentivo à ausência de exploração das bases tributárias próprias e da possibilidade de
apropriação dos recursos de transferências por cidadãos ricos como consequências negativas
das transferências.
A maior parte das federações, no entanto, incorpora o problema das diferenças
regionais como algo a ser atacado, conforme descrito por Ahmad e Craig (1997), parecendo
ser esse o caminho seguido no Brasil, na medida em que a Constituição Federal Brasileira
prescreve que a redução das desigualdades regionais é objetivo fundamental da República 102 e
que também optou por ser a promoção do equilíbrio103 sócio econômico entre Estados e
Municípios, já no plano constitucional104, critério de repartição dos fundos 105.
Assim, no Brasil, as transferências também, em princípio, seriam voltadas a, para além
do problema do desequilíbrio vertical, funcionarem como instrumento de promoção de
redução de desequilíbrios horizontais na federação brasileira106.
Do ângulo do equilíbrio horizontal, assumindo que as transferências brasileiras tenham
importância na redução de desigualdades regionais, apontamos que o VAF tende a funcionar
de maneira concentradora da distribuição em Municípios mais ricos. Contribuiria, também, ao
mesmo tempo, para esgotar a capacidade contributiva na base de produção e consumo,
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CF, art.3º, III.
A propósito, Rubinstein (2010).
104
CF, art. 161.
105
Um importante ponto lembrado por Broadway (2001) é o fato de que localidades que possuem mais riquezas
naturais podem se beneficiar financeiramente e aumentar a capacidade de arrecadação, ainda que não sejam
altamente industrializadas ou desenvolvidas. Apontamos que a distribuição desigual de riquezas naturais,
sobretudo as minerais e de geração de energia elétrica, no Brasil, deveria ser levada em conta pelos formuladores
de políticas públicas, inclusive no que se refere a transferências ditas devolutivas como a baseada no VAF.
106
Outra linha de referências teóricas para justificar as transferências advém da necessidade de socialização dos
riscos nacionais, com utilização de esquemas de aportes de recursos para entes federativos em momentos de
necessidade de intervenção para a interrupção de ciclos econômicos de recessão regional ou mesmo em função
de catástrofes naturais e situações que despertem necessidades de gastos extraordinários. A propósito, Von
Hagen (2000).
103
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reduzindo a possibilidade de que recursos oriundos de tais bases possam ser direcionados, por
entes maiores da federação, à promoção de redução de desigualdades.
Tal argumento pode ser possivelmente contraditado, no entanto, pela ideia de que: i)
assim como em outras competências para tributar, a capacidade efetiva resultante não é igual
entre os entes tributantes ou, ainda ii) de que o VAF não faz mais do que “devolver” o tributo
ao Município a que “pertence”, não havendo, sequer que se considerar que fosse a partilha do
ICMS substituída por critérios preocupados com desequilíbrios verticais da federação.
Todavia, tanto a ideia de que aproximar o VAF de competências tributárias, como a de
que ele representa apenas uma devolução, devem, em nossa opinião, ser vistas com reservas.
Relativamente ao argumento de aproximação do VAF com o exercício de
competências tributárias, tem-se: a) que as competências tributárias são estruturadas em um
primeiro nível de planejamento do federalismo fiscal, resultando numa divisão que,
diferentemente do sistema de transferências, é, por definição, grosseira e relativamente
estática ao longo do tempo; b) juridicamente, competências tributárias e transferências estão
sujeitas a limites de regulação muito diversos, podendo e devendo as transferências incorporar
sutilezas distributivas que os tributos incorporam.
Explicamos o nosso raciocínio apontando que quando se atribui, por exemplo, aos
Estados, a competência para tributar o ICMS, o legislador constitucional tem uma estimativa
do potencial de arrecadação a ser extraído do fenômeno em questão. Não pode, no entanto,
precisar se a competência vai ser uniformemente eficaz na provisão de receitas a diferentes
Estados ou se poderá ser, ao longo do tempo, ser exercida da mesma forma sobre diferentes
setores econômicos. Não conseguirá, ainda, prever se a receita do tributo permanecerá estável
no médio e longo prazo, em diferentes pontos do território nacional, considerados
crescimentos diferentes de regiões e ciclos econômicos favoráveis e desfavoráveis para
determinados setores da economia.
As transferências, por sua vez, funcionam num segundo nível de ajuste do federalismo
fiscal, permitindo justamente corrigir ineficiências, preencher lacunas, ajustando, com vistas à
autonomia dos entes federativos e à realização da equidade na federação, o que a atribuição de
competências tributárias não é capaz de fazer.
Sob o ângulo das diferenças de regulamentação jurídica entre transferências e tributos,
tem-se que os tributos estão sujeitos a um arcabouço jurídico próprio, sendo sempre
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instituídos e cobrados nos limites da área espacial de poder do ente titular da competência
tributária. Em outras palavras a competência de um Estado ou de um Município somente se
diferenciará da de outro governo subnacional do mesmo nível por critérios espaciais de local
de ocorrência do fato gerador107, vinculando-se, necessariamente, à exploração espacial da
base o montante de arrecadação obtido.
O legislador de transferências, desde o plano constitucional, de outra sorte, pode criar
critérios, a rigor, ilimitados de distribuição, repartindo recursos em função, por exemplo, do
número de habitantes de cada ente subnacional, na proporção inversa da renda da população
de um ente beneficiado pela transferência ou de qualquer outro indicador social escolhido.
Tem desse modo, a possibilidade de sofisticar arranjos jurídicos, orientando-os, se assim
desejar, a compensar diferenças regionais ou maiores necessidades proporcionais de gastos
em determinadas regiões.
Do ponto de vista de imposição de limitações aos montantes a serem arrecadados, a
competência tributária, dividida por bases, somente pode ser regulada por limitações advindas
do pacto constitucional que imponham ajuste de faixas de alíquotas máximas e mínimas que
podem ser praticadas pelos entes tributantes.
As transferências, de outro modo, podem incorporar à sua regulação mecanismos de
modulação de extremos de distribuição desigual ou mesmo de amortecimento de oscilações
do valor dos recursos que serão atribuídos a um ente subnacional de ano para ano (como tetos,
pisos e médias longas de cálculo), diferenciando-se, quanto grandemente à capacidade de
reagir a mudanças no ambiente econômico dos tributos.
Quanto ao argumento de que o VAF não faz mais do que “devolver” o tributo ao
Município a que “pertence”, também cabem ponderações importantes.
É frequente na literatura da economia do setor público a referência às repartições
constitucionais de receita tributária como tipos peculiares de transferências, denominadas
“devolutivas”.
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Ganhando importância, nesse particular, além da Constituição, que define alguns critérios para a repartição
espacial de tributos, como ocorre para os casos do imposto sobre transmissão causa mortis e por doação e do
próprio ICMS, a legislação nacional complementar, que é o instrumento competente para solucionar conflitos de
competência entre entes tributantes. A propósito, o art. 146 e 155 da CF.
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Para o esquema de classificação, em questão, as transferências devolutivas seriam uma
espécie de compartilhamento das bases tributárias pelo produto da arrecadação, substituindo o
exercício próprio da atividade de legislar sobre um tributo e arrecadá-lo, de modo a evitar
ineficiências de escala e externalidades108.
Nessa linha, Prado, Quadros e Cavalcanti (2003), consideram que a entrega de
recursos arrecadados em função do local do fato gerador são “devoluções tributárias”,
denominando-as de “quase arrecadação própria do governo subnacional”109.
Em linha semelhante, Mendes, Miranda e Cossio (2008), afirmam que as
transferências são, quanto à racionalidade do critério que determina a repartição, de duas
espécies: devolutivas ou redistributivas110. As primeiras se limitariam a devolver ao ente
subnacional um tributo arrecadado em seu território. As segundas seguiriam outros critérios
de repartição tais como, por exemplo, os demográficos ou de necessidades peculiares de
gastos.
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Ineficiências do federalismo fiscal já exploradas no presente trabalho.
A classificação das transferências segundo Prado, Quadros e Cavalcanti (2003) define que existam no Brasil:
a) devoluções tributárias. Para tais transferências, haveria conexão entre o fato gerador e a alocação de receitas
segundo um território. O papel arrecadador é transferido, mas os recursos obtidos são uma “quase arrecadação
própria” do governo subnacional. Os fluxos de recursos seriam neutros e diretamente atribuídos segundo a
capacidade fiscal dos governos.
b) transferências redistributivas, que são aquelas em que a distribuição dos recursos não guarda relação direta
com a distribuição territorial das bases tributárias. Vale notar que o termo “redistributivo” aqui não tem
conotação de justiça distributiva ou equalização horizontal na federação, se opondo à devolutiva.
c) transferências compensatórias seriam transferências motivadas por desonerações de tributos cujo produto da
arrecadação já pertenceria, constitucionalmente, a outros entes federativos. Cita-se, como exemplo, o fundo de
compensação pela desoneração de exportações, tal como constou na LC 87/96.
d) Discricionárias ou negociadas, que são aquelas que resultam de acordos entre governos, funcionando como
instrumento complementar e flexível no sistema de transferências.
A transferência orientada pelo VAF seria, nessa linha de classificação, uma devolução tributária.
110
Mendes, Miranda e Cossio (2008) classificam as transferências, por critérios, em:
a) devolutivas ou redistributivas, conforme se limitem a “devolver” ao ente subnacional um tributo arrecadado
em seu território ou sejam baseadas em outros critérios de repartição;
b) condicionais ou incondicionais, conforme o governo subnacional possa ou não dar a destinação orçamentária
que quiser à transferência;
c) voluntárias ou obrigatórias, conforme decorram de lei ou sejam decorrentes de acordos ou convênios;
d) a governos, ao setor privado, ou diretas a indivíduos, segundo se destinem a pessoas políticas,
empreendimentos produtivos;
e) com contrapartida (block grants), sem contrapartida (match grants) ou equalizadoras de complementação. As
primeiras correspondem a transferências para as quais não há nenhuma obrigação para o governo local de
empregar recursos próprios na mesma atividade. As com contrapartida são aquelas em que a recepção da
transferência é condicionada a que o governo local aplique recursos próprios na provisão da atividade para cujo
financiamento a transferência foi recebida, compartilhando, assim, responsabilidades de gasto. Já as
equalizadoras de complementação somente existem quando, havendo um mínimo do percentual de receitas
locais vinculado ao gasto em determinado programa, o montante destinado ao programa é, ainda assim,
insuficiente sem a complementação do governo central, existindo a transferência para resguardar um padrão
mínimo de prestação de serviços (exemplificam essa espécie com o funcionamento do Sistema Único de Saúde).
Segundo tal classificação, as transferências orientadas pelo VAF seriam, devolutivas, incondicionais,
obrigatórias, destinadas a governos e sem contrapartida.
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As posições da economia do setor público sobre a “devolutividade” de transferências
são justificadas segundo sua coerência interna de aproximar, sem rigores de interpretação
sistêmica do ordenamento jurídico, os efeitos da repartição e os efeitos do exercício da
competência tributária no que se refere ao produto da atividade (obtenção de recursos
financeiros).
O termo “devolução”, no entanto, fora do contexto em que utilizado numa
classificação diferenciadora de tipos de transferências pelo setor público e, sobretudo quando
trazido sem cuidados maiores para o campo do direito, deve ser visto com ressalvas.
É verdade que, sob o ângulo da racionalidade, a “devolutividade” evita que mais de
um ente federativo tribute a mesma base, sobrepondo ineficientemente o esforço de
arrecadação e criando uma possível discrepância de critérios de legislação. Evita-se assim,
simplificadamente, a existência de dois tributos sobre a mesma base111, bem como as
externalidades negativas da tributação local112, “devolvendo-se” ao ente local parte do que
arrecadaria caso, sob a mesma exata legislação tributária, atuasse extraindo riqueza de
contribuintes em seu território.
Do ponto de vista da própria defesa de que, economicamente, se tenha algo sendo
devolvido, o raciocínio enfrenta objeções.
A constatação advém do fato de que, se é verdade que a Constituição determina
partilha de tributos com governos subnacionais, não define, por si, em grande parte dos casos
das transferências devolutivas, qual é o exatamente o governo subnacional a quem o produto
partilhado da arrecadação será entregue.
Na realidade, o local da arrecadação do tributo ou do fato gerador são realidades
ditadas pela legislação tributária. Sendo assim, tem-se, na descrição precisa do fenômeno, que
é uma norma não inserida na própria Constituição Federal e editada no exercício do poder de
instituição e arrecadação do tributo pelo ente constitucionalmente competente para tributar,
que regula na prática, qual parcela “pertence” a que Estado e a que Município.
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Expressão que justificou a criação do VAF, explorada à frente quando tratamos do histórico do critério.
Na verdade, a definição de dois tributos sobre a mesma base, com legislações discrepantes entre si não é a
única realidade a ser atingida pelo compartilhamento efetivo de bases tributárias. Pode haver limitações do poder
de legislar do governo local, criando-se uma espécie de adicional ao tributo instituído ou algo que disso se
aproxime. A respeito dos arranjos possíveis, recomendamos o estudo sobre tipos de impostos sobre valor
adicionado – IVAs, em Bird e Gendron (2000).
112

52

Daí concluir que, se a titularidade do produto da arrecadação só é definida segundo
critérios de instituição do tributo pelo ente competente para tributar, não é possível afirmar
que, anteriormente, a parte do tributo sujeita a ser transferida já “pertencia” a um ou a outro
governo subnacional - ainda que o ente arrecadador tenha consciência de que parte da
arrecadação não poderá ser por ele utilizada.
A lógica em questão define que seja verdade, do ponto de vista econômico, que nem
toda a arrecadação do tributo constitucionalmente partilhado pertence ao ente tributante. Não
define, contudo, que a partilha implique verdadeira devolução a quem quer que seja.
Preferimos, pois, definir, sem equivocadamente incorporar conceitos da economia do
setor público fora de seu contexto, que o sistema constitucional de repartição de receitas é
atributivo de bens potenciais (produto da arrecadação) a diferentes esferas de governo,
independente da titularidade para o exercício da competência tributária plena, não cabendo
falar, juridicamente, de sistemas de devoluções113.
Assim definido, seria justificável que o legislador que reparte o ICMS cogite também
a minoração de desequilíbrios horizontais, não se limitando à lógica “devolutiva”, o que
permite uma linha de questionamentos sobre a adequação do VAF a objetivos federativos
maiores do Brasil segundo as definições da própria Constituição114.
Outra linha de análise das transferências e a do VAF é a previsibilidade dos recursos
obtidos. Nesse particular, opõem-se inicialmente as transferências voluntárias de recursos e as
compulsórias, vez que, para as primeiras, a imprevisibilidade do recebimento futuro de
transferências de mesma monta é inerente à discricionariedade com que a transferência é
efetuada e, para as segundas, é de se esperar certa estabilidade 115 de recebimento da
transferência, vez que a lei garante a entrega de recursos independentemente da vontade dos
entes maiores da federação.

113

Note-se que, nem do ponto de vista de uma relação entre a transferência e a ideia de o custo da tributação é
suportado localmente, a ideia de devolutividade se sustenta. Isso por que, a rigor, se o a base tributária fosse
efetivamente local e se os custos da tributação fossem localmente suportados, não pareceria haver justificativa
lógica para que o ente central arrecadasse o tributo. Ao contrário disso, a denominada “devolutividade”,
implantada em função de economias de escala e prevenção de externalidades tem por objeto, via de regra,
tributos não afeitos ao exercício da competência local.
114
Vide CF, art. 3º.
115
A respeito, Shah (2007) e Prado, Quadros e Cavalcanti (2003).
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O VAF, embora seja um critério que orienta uma transferência compulsória de
recursos, consegue tornar incerta e oscilante a distribuição do ICMS para muitos Municípios,
em especial para os menores.
Os coeficientes do VAF, que tentam relacionar ao Município a resultante de um
fenômeno amplo como a produção e o consumo, podem variar fortemente ao longo do tempo
em um mesmo território, sobretudo quando o peso de um setor econômico ou mesmo de uma
única empresa é grande na composição do índice municipal.
Oscilações no nível de atividade de um setor ou empresa, bem como alterações na
forma de tributação da cadeia de circulação ou mesmo nas decisões sobre formação de valores
de operações e prestações em cadeias verticalizadas afetam o VAF e podem levar a problemas
de planejamento do gasto público e descumprimento de metas fiscais municipais.
Ameaçam, ainda, a continuidade da prestação de serviços no Município ao longo do
tempo, tornando-a ineficiente em função do planejamento inadequado dos gastos que se
ajustem, no médio e longo prazo, ao montante de recursos repetidamente disponíveis para os
Municípios.
A partir da inadequação entre o planejamento do gasto público e o atrelamento de
parte significativa das receitas disponíveis para os Municípios a um fenômeno oscilante como
é a agregação de valor no território municipal, pode-se sustentar, especialmente em
municípios menores, que o VAF seja um fator importante de imposição de dificuldades no
que se refere ao cumprimento das normas jurídicas relativas à elaboração e execução de
orçamentos públicos, bem como aquelas relativas às limitações de gasto impostas pela
legislação referente à responsabilidade fiscal116.

1.5. Crítica quantitativa ao VAF por análise de caso da distribuição do produto
da arrecadação do ICMS com base no critério a Municípios paulistas nos anos de 1997 a
2009.

116

Vide sobre a elaboração do orçamento, planejamento e controle do gasto público os artigos 165 a 169 da CF,
a Lei 4.320/64 e a LC 101/00.
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A transferência baseada no VAF é muito importante na federação brasileira pelo
volume de recursos que movimenta, aproximando-se seu montante global ao próprio total de
recursos oriundos da tributação própria postos à disposição dos Municípios.
Comparando, por exemplo, o volume financeiro correspondente à transferência da
cota-parte do ICMS segundo o VAF com a arrecadação tributária própria da União, Estados e
dos Municípios, temos:

Figura 4 – Participação relativa na arrecadação tributária brasileira por ente federativo comparada ao
117
ICMS transferido segundo o VAF .

Observando com a devida atenção, percebemos que a transferência do ICMS
(equivalente a 1,78% do PIB) praticamente se iguala em importância ao volume de recursos
oriundos da arrecadação tributária própria dos Municípios (equivalente a 1,85% do PIB).
A parte correspondente à repartição do ICMS baseada no VAF, sozinha, representou
em 2011 mais de cinquenta e cinco bilhões de reais, valor que se equipararia a 1,35% (um
vírgula trinta e cinco por cento do PIB).
Tais recursos, como apontado, tendem, no entanto, a ser distribuídos de maneira
desigual e sujeitar-se a oscilações bruscas em Municípios menores, o que buscamos confirmar
a partir da análise de dados do valor adicionado no Estado de São Paulo entre os anos de 1997
a 2009.
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Fonte: Autor. Figura elaborada a partir de tabelas da Receita Federal (2012).
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1.5.1. Dados da desigualdade entre Municípios em termos de VAF per capita Oscilações no VAF per capita de ano para ano no mesmo Município.

No esforço de confirmação das desigualdades geradas pelo VAF e oscilações inerentes
ao critério, evidenciamos como a distribuição do VAF foi diferente de Município para
Município e instável ao longo do tempo em um mesmo Município no Estado de São Paulo
entre os anos de 1997 e 2009.
Trabalha a nosso favor no esforço de estruturação das informações, o fato de
podermos contar com dados públicos e oficiais de valor adicionado em cada Município em
séries temporais longas, organizados para consulta pública e disponibilizados na rede mundial
de computadores118.
Também nos ajuda o fato de que não parece haver maiores dificuldade em demonstrar
a importância das diferenças de distribuição do ICMS per capita como fator de criação de
desigualdades federativas e nem em expor que das oscilações bruscas de ano para ano no
VAF resultam dificuldades para o planejamento da ação governamental local, sendo fácil
justificar a relevância da informação por nós selecionada.
Não lidamos nesse trabalho com a coleta de dados em campo. Todos os dados de
ICMS atribuído a cada Município paulista em função do critério do valor adicionado já estão
organizados e disponíveis para consulta, de modo que, somente nos preocupamos em
transformar os dados de arrecadação total de ICMS repassada a cada um dos Municípios em
índices de VAF per capita.
O índice de VAF per capita, uma vez obtido, nos permite fazer comparações entre o
valor adicionado resultante em municípios de porte diferentes.
Para chegar ao VAF per capita, utilizamos dados de população do ano de 2000 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística119, efetuando uma simples divisão dos dados
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Os dados são organizados e mantidos disponíveis para consulta pública pela Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, em www.fazenda.sp.gov.br, onde se encontram séries de valores de recursos transferidos aos
Municípios desde 1988.
119
Os quais representariam uma aproximação da média de população dos Municípios entre 1997 e 2009 e estão
disponíveis para consulta em área do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia denominada Censo Demográfico
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brutos de repasse por Município pelo número de seus habitantes, criando assim a principal
ferramenta para demonstrar a desigualdade de tratamento entre Municípios decorrente da
escolha pelo índice de valor adicionado fiscal – VAF.
Preocupados também com a questão da variação do repasse de ICMS de ano para ano
num mesmo Município, trabalhamos com índices de correção monetária do Índice Geral de
Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M para, depurar os valores de VAF em
Reais observados de ano para ano em um mesmo Município dos dos efeitos da inflação.
Buscamos, assim, pela variação deflacionada do VAF, isolar alterações que decorrem da
instabilidade própria do critério do valor adicionado fiscal.
Embora o VAF em seu formato atual seja mais antigo do que o início da série
temporal de dados utilizada no trabalho, justificamos nossa opção por trabalhar com dados de
1997 a 2009 destacando que parte dos dados mais novos ainda está sujeita a questionamentos
e que os dados mais antigos têm em sua composição números oriundos de épocas de inflação
alta e estabilização econômica não consolidada no Brasil, o

que dificultaria,

desnecessariamente, a formação de séries temporais consistentes e prejudicaria os resultados
finais do trabalho.
Dos dados de nossa compilação, destacamos e comentamos os seguintes resultados
observados.
De 1997 a 2009, um total de R$ 123.210.636.089,00 (cento e vinte e três bilhões,
duzentos e dez milhões, seiscentos e trinta e seis mil e oitenta e nove reais) de ICMS
arrecadados no Estado de São Paulo foram repassados aos Municípios paulistas. Deste valor,
76% (setenta e seis por cento) ou R$ 93.640.083.427,64 (noventa e três bilhões, seiscentos e
quarenta milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro
centavos) foram atribuídos aos Municípios em função do critério do valor adicionado120.

2000
e
Estatística.
Disponível
em:
www.ibge.gov.b
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/defaulttab_munic.shtm
Acesso em 30.10.2010, às 16:00h.
120
A ilustrar como a partilha do produto da arrecadação do ICMS ocorre efetivamente, apresentamos a
regulamentação da matéria no Estado de São Paulo. Nele, a partilha do produto da arrecadação do ICMS entre
os Municípios é determinada na forma da lei estadual 3.201, de 23 de dezembro de 1981, alterada pela lei
estadual 8.510, de 29 de dezembro de 1993.
Tais leis determinam, em respeito ao mínimo constitucionalmente definido, que 76% (setenta e seis por cento)
do produto da arrecadação do ICMS que cabe aos Municípios do Estado sejam distribuídos segundo o critério do
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A distribuição do valor adicionado entre os diferentes municípios é bastante desigual,
destacando-se as diferenças entre os extremos de valor adicionado nos municípios melhor e
pior contemplados pelo critério.

valor adicionado, estabelecendo os demais critérios de repartição dos restantes 24% (vinte e quatro por cento) do
produto de arrecadação do ICMS.
No Estado de São Paulo, os critérios definidos na lei estadual n. 3.201, de 23 de dezembro de 1981, para
repartição da cota-parte do ICMS não sujeita ao VAF são: (i) 13% (treze por cento) em função da relação
percentual entre a população de cada Município e a população total do Estado; (ii) 5% (cinco por cento) em
função da relação entre a receita tributária própria de cada Município e a soma das receitas tributárias próprias da
soma dos Municípios do Estado; (iii) 3% (três por cento) em função da relação entre a área cultivada em cada
Município e a área cultivada total do Estado de São Paulo; (iv) 0,5% (meio por cento) em função da relação entre
a área inundada dos reservatórios destinados à geração de energia elétrica em cada Município e o total de área
inundada dos reservatórios destinados à geração de energia elétrica no Estado e (vi) 0,5% (meio por cento) em
função da relação do total de espaços de preservação ambiental no Município em relação à área preservada no
Estado; (vii) 2% (dois por cento) divididos em parcelas idênticas entre todos os Municípios do Estado.
As leis paulistas, ainda, à Secretaria da Fazenda do Estado, a competência para regular a forma e prazo de
apuração dos índices de participação dos Municípios na receita do ICMS.
O exercício da competência de regular a forma de composição do valor adicionado para efeitos de repartição do
ICMS, atribuído por lei à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, resultou na edição de portarias que
regulam a matéria, sobretudo para padronizar e disciplinar a forma de encaminhamento, pelos contribuintes, das
informações relativas às saídas, prestações e entradas que compõem o valor adicionado. Dentre as Portarias
editadas, destacam-se, por tratar diretamente da apuração do valor adicionado, as portarias da Coordenadoria da
Administração-CAT 10, de 22 de janeiro, CAT-21 de 12.03.1997 e CAT-36 de 31 de março de 2003.
Embora cumpram um papel predominantemente instrumental, como acontece em outros Estados (tema
explorado mais detalhadamente neste trabalho, à frente), as portarias reguladoras da entrega da Declaração para
o Índice de Participação dos Municípios – DIPAM acabam por exercer algum poder na definição do próprio
conceito do valor adicionado, já que dispõem sobre: (i) o valor a ser considerado como o das entradas e das
saídas e prestações de serviço componentes do valor adicionado; (ii) o local da adição do valor por Município,
em operações e prestações que especificam e (iii) sobre operações e prestações que são e que não são
consideradas saídas, prestações ou entradas componentes do valor adicionado por um estabelecimento.
Observando especificamente da Portaria CAT 36/03, verificamos que, naquilo em que determina a inclusão ou
exclusão do cômputo do índice de operações segundo sua classificação fiscal, a portaria faz regular o que se
inclui e o que não se inclui no cálculo do valor adicionado, sendo mais minudente que a regulação da Lei
Complementar nacional a esse respeito. Destacamos, nesse sentido, as disposições expressas determinando que:
a) serviços tomados compõem o índice (matéria omitida da Lei Complementar, mas presente em Lei Estadual
Paulista); b) devem ser excluídas do VAF as operações em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento
(tais como industrializações por conta e ordem de terceiro, remessas para depósito em armazém ou depósito
fechado, remessas para demonstração, exposição, empréstimo, comodato, conserto, entre outros, o que é definido
segundo Códigos Fiscais de Operações – CFOPs).
No mesmo diploma regulamentar, encontramos, também no sentido da regulação mais extensa e detalhada do
que na legislação complementar nacional: c) a regra geral de crédito do valor adicionado ao Município onde o
contribuinte esteja inscrito e d) regras especiais que computam o VAF para o local do fato gerador do tributo,
determinando a atribuição dos valores para efeitos de índice a Municípios diversos do de inscrição do
contribuinte que realiza prestações e operações, como no caso do transporte (cujo VAF é atribuído ao Município
do local do início do trajeto), comunicações (cujo VAF é atribuído segundo os critérios de seu fato gerador, o
que, no caso da telefonia faz com que seja atribuído ao Município do tomador do serviço em que ocorre a
cobrança pelos serviços prestados) e de operações oriundas da produção rural (cujo VAF é ponderado em função
da área de cultivo em cada Município).
Há, ainda, na citada portaria CAT 36/03 disposições interessantes quanto aos valores de entradas, saídas e
prestações a serem considerados para fins de VAF, destacando-se as regras que, também ultrapassando o
conteúdo expresso da Lei Complementar 63/90: e) equiparam o valor das saídas e entradas, expressamente ao
valor total das operações (que inclui o próprio ICMS) para o cômputo do índice, bem como, f) determinam que
valores anuais de cada contribuinte que resultarem negativos não deverão ser computados no índice do
Município correspondente.
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Medindo o valor adicionado por habitante em diferentes municípios paulistas ao longo
dos anos de 1997 a 2009, encontramos uma média anual bastante desigual, como expressa
pelos extremos dos quinze Municípios com maior e dos quinze com menor valor adicionado
per capita.

Figura 5 – Média do VAF per capita de 1997 a 2009 – 15 maiores e 15 menores valores por Município121

Há, na seleção de dados considerada, em um extremo, o Município de Paulínia, com
uma média de VAF per capita de R$ 383.048,00 e, no outro, Iporanga, com R$ 395,00
(trezentos e noventa e cinco reais). Isso significa que o valor do VAF per capita no extremo
maior da tabela é de aproximadamente 985 (novecentos e oitenta e cinco vezes maior) do que
o do menor VAF.
Comparando a média dos 15 Municípios com maior VAF e menor VAF per capita,
temos R$ 99.790,00 (noventa e nove mil setecentos e noventa reais) contra R$ 976,00, ou um
VAF per capita mais de 102 vezes maior122.

121

Fonte: Autor. Dados compilados a partir de valores brutos do VAF divulgados pela Secretaria da Fazenda de
São Paulo em seu sítio na rede mundial de computadores. Disponível em: www.fazenda.sp.gov.br Acesso em
22/01/2011, às 22:10h.
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Vale destacar que os números de VAF impactam diretamente a distribuição do ICMS,
se modulação de extremos ou atenuações de desigualdades de qualquer tipo, vez que a lógica
da legislação de repartição do ICMS orientada pelo VAF é ligada a uma ideia de
devolutividade pura, que não incorporou mecanismos de modulação de valores
excessivamente altos ou baixos, como tetos ou pisos per capita de distribuição.
Numa outra frente de análise, mensuramos a variação do valor adicionado em um
mesmo Município ao longo do tempo, deflacionando o número de valor adicionado em Reais
observado, para obter as oscilações reais per capita que confirmem a instabilidade de
repartição oriunda do critério.
Considerando o valor de variação percentual do valor adicionado a partir de dados da
distribuição deflacionados pelo IGP-M, temos de 1997 a 2009, uma variação média anual de
aproximadamente 6,6% (seis vírgula seis por cento). Tal média é relativamente baixa e
aparentemente administrável do ponto de vista do planejamento do gasto público municipal.
No entanto, especialmente em Municípios pequenos, as variações de VAF per capita
de ano para ano são significativas, podendo-se afirmar dificilmente administráveis pelos
gestores públicos.
Se buscarmos os extremos de variação positiva e negativa do VAF, obtemos o quadro
abaixo, no qual estão: i) apontados as quinze maiores médias de variações do VAF de ano
para ano e; ii) as dez maiores variações negativas e positivas de VAF de ano para ano em
Municípios paulistas entre 1997 e 2009:

122

Embora entendamos que a discrepância de índices de valor adicionado entre Municípios merecesse atenção
de trabalhos específicos que se dedicassem a avaliar a economia local, a natureza de fatos geradores do ICMS e
as peculiaridades de cálculo do VAF em cada um deles, destacamos, de uma maneira geral, que parece haver
relação do valor adicionado baixo com regiões de menor desenvolvimento econômico como o Vale do Ribeira e
dos extremos de valor adicionado alto com localização de atividades ligadas à mineração e ao ciclo de circulação
de petróleo e derivados, como ocorre em Paulínia, São Sebastião e Alumínio, por exemplo.
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Município
MÉDIA 1997
GAVIÃO PEIXOTO
68% N/A
REDENÇÃO DA SERRA
65% N/A
JAMBEIRO
51% N/A
BREJO ALEGRE
51% N/A
GUARAREMA
48% N/A
BORÁ
43% N/A
VISTA ALEGRE DO ALTO
42% N/A
NOVA INDEPENDÊNCIA
41% N/A
MONÇÕES
40% N/A
NARANDIBA
36% N/A
PONTES GESTAL
35% N/A
SANTA MERCEDES
34% N/A
QUEIROZ
32% N/A
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL
31% N/A
COLINA
30% N/A

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
116,1% 21,9% -15,1% 13,9% -2,0%
0,6%
2,6% 76,5% 518,1% -91,5% -6,8% 184,5%
-55,0% 128,4% 39,3% -70,0% 23,1% -27,4% 100,9%
9,8% 14,0% 696,2% -54,2% -30,9%
71,9% 437,8% -26,3% -53,4% 28,5% 72,1% -23,8% 23,1%
9,1% 26,8% 39,5% 10,5%
-4,3%
7,4% -9,3% 25,5% 39,7% 36,0%
0,6% -15,5% -9,0% -8,2% 85,1% 463,5%
-84,3% -46,0% 488,1% -15,7% 150,2% -83,9% 202,5% -8,2% -14,9% -17,8%
5,0%
6,3%
-22,6% 20,1%
1,1% 163,3% -29,8% 24,7% -19,5% 65,3% 174,8% -60,7% 58,5% 135,1%
-26,1% 94,7% -1,6% 78,7% 27,2% -16,5% 16,5%
7,0% -21,0% -63,5% 437,6% -31,2%
-27,3% 65,0% -5,0%
2,4% 22,8% -6,1% 39,9% -8,7% -29,8% 87,1% 253,5% 96,0%
-23,1% 39,5% -16,1% 68,7%
6,7% -17,6% 33,6% 24,0% 51,5% -3,8% 59,9% 256,2%
67,9% -21,8%
1,7% 14,7% -10,8% 14,0% 46,2% -9,2% 19,9%
2,4% 192,3% 110,5%
3,5% 41,0% -0,7% 12,4% -8,7% 22,6% 32,8% -25,6% 29,7% 28,6% 303,6% -22,2%
23,5% -34,3% 170,8% 18,0% 47,1% -4,4% -15,1% -14,7% -70,7% 34,1% 145,1% 106,2%
64,3% 23,7% 19,5% 18,3% 14,5% 20,0% 12,9% -0,1% -1,1% 114,2% 24,9% 68,1%
-26,5%
9,5% -6,1% 37,2% -13,9% 11,6% 38,6% 204,1% 54,2% -29,5% -1,8% 91,0%
-30,9% 307,3% -46,2%
0,9% -18,8% 102,6% -36,2% 34,8% 36,5% -43,1% 46,8%
4,9%

a)

Extremos das variações positivas em verde.

b)

Extremos das variações negativas em vermelho.

Figura 6 - Extremos da variação do VAF per capita de 1997 a 2009 - 10 maiores variações positivas e
negativas em um mesmo Município123

A tabela revela que planejadores de gastos em alguns Municípios paulistas tiveram
que lidar com oscilações médias do VAF situadas entre 30% (trinta por cento) e 68%
(sessenta e oito por cento) em média ao longo dos anos de 1997.
Enfrentaram ainda, extremos de variação positiva que se situaram entre 253%
(duzentos e cinquenta e três por cento) e 696% (seiscentos e noventa e seis por cento), bem
como com variações negativas entre 53% (cinquenta e três por cento) e 91,5% (noventa e um
e meio por cento).
Os montantes de valor adicionado apurados de ano para ano não impactam
imediatamente a repartição de ICMS, vez que são modulados pela presença de médias de dois
anos no cálculo do índice de participação municipal.
No entanto, extremos de variação do VAF como as de 692,2% para cima, observada
em Redenção da Serra, do ano de 2006 para o ano de 2007 e de menos 91,5%, correspondente
à observada no Município de Gavião Peixoto de 2006 para 2007 representaram, em que pese a
média de dois anos, impactos significativos na repartição do ICMS aos Municípios e para o
planejamento do gasto público.

123

Fonte: Autor. Dados compilados a partir de valores brutos do VAF divulgados pela Secretaria da Fazenda de
São Paulo em seu sítio na rede mundial de computadores. Disponível em: www.fazenda.sp.gov.br Acesso em
22/01/2013, às 22:10h.
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Tais oscilações extremas justificam afirmar que o critério do VAF, tal como
estruturado, é fonte de instabilidades e dificuldades para organização das atividades
municipais, ao menos em municípios pequenos.
Evidenciadas as desigualdades e oscilações de distribuição geradas pela adoção do
critério do VAF, seguimos para a demonstração da nossa hipótese central, fundada na
evidenciação da inadequação dos contornos jurídicos do VAF à multiplicidade de fatos
geradores e a lógica de formação de preços do ICMS, da qual advém a incapacidade de que o
critério funcione sem distorções importantes, como medida de adição de valor em um
território, aproximando-se do potencial de arrecadação de um IVA municipal depurado dos
efeitos de políticas tributárias referentes ao imposto estadual.
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2. INADEQUAÇÃO DO VAF AO IMPOSTO QUE PRETENDE
REPARTIR – POR QUE O CRITÉRIO NÃO SE AJUSTA AO OBJETIVO
DE NEUTRALIZAR EFEITOS DE ISENÇÕES, IMUNIDADES,
DIFERIMENTOS E SUBSTITUIÇÕES E NÃO MEDE, NA MAIORIA
DAS SITUAÇÕES, O VALOR EFETIVAMENTE ADICIONADO EM UM
TERRITÓRIO.
O VAF, até este ponto do trabalho, foi descrito quanto à complexidade e dificuldade
de sua apuração, apontando-se que o critério: i) determina repartição com caráter
concentrador em Municípios de economia mais desenvolvida; ii) parece ser inadequado às
necessidades de gasto dos Municípios, vez que varia muito entre Municípios de mesmo porte;
iii) dificulta o planejamento do gasto porque, por vezes, oscila bruscamente de ano para ano
em um mesmo Município; iv) não foi tratado pelo legislador mediante a utilização de
mecanismos como pisos, tetos e médias longas de variação que pudessem atenuar suas
oscilações e a discrepância de distribuição entre Municípios.
Tais colocações apontam no sentido de que o VAF, tal como concebido, não é um
instrumento adequado de repartição de recursos a entes subnacionais em uma federação e,
sobretudo, que, apesar de mais complexo e difícil de ser apurado, não se impõe com
vantagens sobre critérios mais simples de repartição de tributos, tais como os determinados
por critérios demográficos, os quais, diferentemente do VAF podem ser melhor ajustados às
efetivas necessidades de gasto do Estado e ao problema de redução de desigualdades 124 e não
são, em princípio sujeitos a oscilações tão importantes de ano para ano em um mesmo
município.
Procuramos demonstrar, contudo e no que é a hipótese central deste trabalho, que, para
além dos problemas relativos às inconveniências intrínsecas da escolha pelo critério do VAF e
da falta de mecanismos jurídicos que atenuem as desigualdades por ele geradas e a
insuficiente exploração de mecanismos que reduzam os impactos das oscilações de valor
adicionado de ano para ano em um mesmo Município, há problemas jurídicos sérios no que se
refere ao ajuste entre a legislação do VAF e a legislação do ICMS, os quais fazem com que o

124

Não defendemos aqui que os gastos municipais mais altos são as melhores ferramentas estatais a serem
utilizadas na tentativa de reduzir desigualdades entre regiões mais e menos desenvolvidas do país. O que
queremos afirmar quando destacamos que o VAF não contribui para a redução das desigualdades é, em um plano
amplo de análise da atividade financeira estatal e administração de recursos escassos, que a distribuição desigual
com privilégio ao gasto municipal em regiões mais desenvolvidas contribui para que o Estado deixe de atuar
reduzindo desigualdades.
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VAF não funcione adequadamente como fator de depuração dos efeitos de políticas tributárias
do imposto estadual e nem possa medir adequadamente a adição de valor em um território.
A hipótese central do trabalho é demonstrada evidenciando-se que a concepção
original de um VAF que prevalece no ordenamento com pouquíssimas regulações e
aproximada da concepção inicial do legislador da década de 1960, não funciona pelo
desajuste de duas de suas premissas básicas à legislação do ICMS, quais sejam: i) a
inviabilidade de operação adequada do comando de contar como geradoras de valor
adicionado as operações e prestações imunes, isentas, diferidas e sujeitas à substituição
tributária de ICMS e ii) a impossibilidade de, por uma regulação simplista que redunda numa
fórmula que manda contar saídas menos entradas, associar a geração do valor adicionado ao
local do fato gerador do imposto, refletindo o potencial de arrecadação municipal de um
imposto sobre valor adicionado.
Detalhando, temos que a primeira premissa, correspondente à possibilidade efetiva de
que a determinação para que se incluam no cômputo do valor adicionado positivo as
operações de circulação de mercadorias e os serviços isentos, imunes, diferidos e sujeitos à
substituição tributária não funciona efetivamente como proteção dos Municípios contra a
heterogeneidade de situações determinadas pela política tributária estadual. Isso porque o
ICMS afeta a formação de preços de operações e prestações, o que faz com que os valores de
saídas e prestações que não incluem o imposto sejam diferentes daqueles de operações e
prestações nas quais o imposto é efetivamente cobrado, gerando-se distorções na adição de
valor tais como: i) a facilmente perceptível diminuição de adição de valor em operações
sujeitas a imunidades, isenções e diferimentos; ii) anormalidades de distribuição do valor
adicionado na cadeia de circulação de mercadorias sujeitas à substituição tributária iii)
anormalidades importantes de distribuição do valor adicionado entre estabelecimentos da
mesma cadeia produtiva nos casos de imunidades, isenções com manutenção de crédito, ou
mesmo da realização de operação ou prestação por alíquota mais baixa do que a alíquota
anterior praticada na cadeia produtiva125, já que, nesses casos, sendo o imposto nãocumulativo, a influência da possibilidade de aproveitar o tributo relativo às entradas altera a
lógica de formação do valor das saídas posteriores, podendo-se chegar a valor adicionado

125

O que é muito comum quando de operação ou prestação interestadual que sucede a operação ou prestação
interna, vez que, no mais das vezes, a alíquota interestadual do imposto é menor do que a aplicável a operações
internas.
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muito baixo ou mesmo valor adicionado negativo em algumas operações praticadas com lucro
ou mesmo no conjunto de operações lucrativas de um estabelecimento.
Em relação à segunda premissa equivocada do VAF, tem-se que a fórmula que manda
computar saídas e prestações realizadas menos entradas e prestações tomadas em um
determinado estabelecimento para medir o valor adicionado somente funciona adequadamente
para situações nas quais o fato gerador (saída ou prestação) possa ser identificado com o
próprio local do estabelecimento que recebeu (em entradas) mercadorias para revenda ou
utilização no processo produtivo. Tal identificação, contudo, já não se verificava no antigo
ICM para algumas situações tais como as importações e, após a incorporação das bases antes
exploradas pelos impostos da União sobre petróleo e derivados, minerais, energia elétrica e
transportes ao ICMS após a CF de 1988, tornou-se não observável para grande parte dos fatos
geradores do imposto estadual.
A conjugação da inadequação: i) dos comandos simplistas de inclusão de operações
ainda que imunes, isentas e sujeitas a substituições tributárias e diferimentos no valor das
saídas e prestações consideradas para fins de VAF, que desconsidera a lógica de inclusão do
ICMS no valor das operações e prestações sujeitas ao imposto e ii) da fórmula das “saídas
menos entradas no estabelecimento” à multiplicidade de fatos geradores do imposto estadual
que nem sempre ocorrem no estabelecimento do contribuinte, torna o VAF por
estabelecimento passível de cálculo sem distorções somente em situações muito específicas,
nas quais o fato gerador ocorra no estabelecimento e nas quais a cadeia produtiva seja onerada
de forma neutra pelo ICMS em seus diversos elos, o que significa a ausência de imunidades,
isenções, diferimentos e substituições tributárias, uniformidade de alíquotas nas diversas
prestações e operações. A rigor, isto retira o fundamento lógico da existência no ordenamento
de um índice complexo como o do valor adicionado, vez que esse não consegue cumprir seu
papel de refletir pela distribuição o potencial de arrecadação de um IVA municipal, purificado
das distorções que a partilha sofre em razões da política tributária relativa ao imposto
estadual.
Procuramos destacar que o desajuste entre a legislação do VAF e a do ICMS
determinou, desde sempre, seu inadequado funcionamento, valendo, no entanto e a respeito
dos erros de premissa do legislador do VAF, apontar que: a) são importantes os erros de
concepção do VAF em seus primórdios, decorrentes, sobretudo da incapacidade de se
conceber uma legislação do VAF preparada para um ICM já surgido com exceções tais como:
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isenções, suspensões, diferimentos e créditos outorgados, distante da racionalidade de IVA
neutro imaginada pelos que conceberam o novo sistema tributário da década de 1960 e b) são
ainda mais evidentes e importantes os erros de falta de ajuste da legislação do VAF a uma
realidade mais complexa do imposto estadual, sobretudo quando da elaboração da LC 63/90,
editada posteriormente à Constituição de 1988 e, consequentemente, quando já consolidado
um radical aumento de complexidade do imposto estadual pela incorporação das bases da
mineração, petróleo e derivados, energia elétrica, transportes e comunicação, antes reservadas
a impostos e taxas federais com regulação jurídica específica.

2.1. Da inadequação do VAF ao expurgo dos efeitos de heterogeneidades na
tributação estadual, tais como as isenções, imunidades, diferimentos, substituições
tributárias desde seus primórdios.

Em sua concepção inicial o VAF foi imaginado como a alternativa para a não
implementação de um imposto sobre valor adicionado municipal.
Mais precisamente, tem-se que houve um movimento no sentido da criação de um
imposto sobre valor adicionado municipal, positivado pela edição da Emenda Constitucional
18, de 1965. Tal movimento foi rapidamente abandonado com a edição, já em 1966 do Ato
Complementar 31/66, que previu não mais um IVA municipal, mas a simples atribuição de
um percentual de vinte por cento do imposto estadual já arrecadado aos Municípios, em
função das operações tributáveis ocorridas em seus territórios.
Substituiu-se, assim, o imposto municipal cogitado por uma transferência vinculada de
parte do ICM aos Municípios.
O valor adicionado fiscal ou VAF surge nesse contexto, por uma conjugação de
regulações do Ato Complementar 31/66 e Decretos-Lei 380/68, 1.203/72 e 1.216/72, como
uma tentativa de permitir conciliar a determinação de que a distribuição do ICM seguisse a
lógica de premiar os Municípios onde ocorressem os fatos geradores e na proporção do
potencial de arrecadação do imposto municipal não criado. Seria, assim, um mecanismo pelo
qual se imaginou possível medir o valor adicionado em operações que fossem passíveis de ser
alcançadas pelo tributo municipal nunca criado efetivamente.
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A realidade do VAF criado se impôs mais complexa do que a simples repartição da
arrecadação havida em cada território, já que não se quis repartir o tributo estadual aos
municípios em função dos fatos geradores efetivamente havidos em cada território, mas em
função do potencial puro de arrecadação do IVA em um território municipal, o que
significava buscar um meio para que as exceções da tributação do ICM estadual não
desvirtuassem a partilha do tributo estadual, prejudicando Municípios onde ocorressem
operações isentas, sujeitas a diferimentos ou outras espécies de substituições tributárias do
ICM (o que, posteriormente, passou a abarcar também as operações constitucionalmente
imunes ao imposto).
O Decreto-Lei 380/68, embora indicasse o caminho de repartição a ser seguido, no
entanto, não criou o conceito do VAF ou chegou a viabilizar a implementação do critério na
prática126. O marco inicial da regulação do VAF, enquanto medida de repartição que tentou
viabilizar a entrega de recursos proporcionais a fatos tributáveis em um determinado território
municipal, veio com o Decretos-Lei 1.203/72, que apontou que as operações tributáveis
deveriam ser confrontadas com as mercadorias entradas no território para fins de repartição do
ICM e com o Decreto-Lei 1.216/72, que, depurando o conceito, definiu as linhas básicas do
valor adicionado ou valor adicionado fiscal – VAF, determinando a repartição do ICMS na
proporção da resultante das saídas menos entradas de mercadorias em um território de
determinado Município.
Ocorre que, desde um primeiro momento, o tratamento jurídico do VAF foi simplista e
insuficiente para permitir sua operação adequada. Isso porque, a noção de apego a uma
medida de “fatos tributáveis” que protegesse o Município das exceções da tributação do
tributo estadual veio instrumentalizada, já desde um primeiro momento, de maneira
inadequada e dissociada da própria regulação jurídica do imposto e de sua forma de cálculo.
Fundamentalmente, o legislador do VAF previu já no Ato Complementar 31/66 ajustes
de cálculo do repasse que garantissem que não se causasse prejuízos a Municípios em razão
de antecipações (substituições tributárias), para, em seguida, positivar nos Decretos-Lei
380/68, 1.203/72 e 1.216/72 que a forma de ajuste que salvaguardaria os Municípios da

126

Nos primórdios do ICM foi utilizada para a repartição aos Municípios o critério da arrecadação havida em
cada território (e não o dos fatos tributáveis), tal com previsto do início da implementação do ICM até o ano de
1971, conforme o Decreto-Lei 834/69 e os Decretos-Lei 1.155/71, 1.178/71 e 1.203/71.

67

tributação do ICM seria a de incluir na soma das operações geradoras de valor adicionado, as
imunes, isentas, sujeitas a diferimentos ou substituição tributária de ICM.
Os comandos simplistas de inclusão de operações no cálculo do VAF não levaram em
conta, assim, e desde sempre, os efeitos das isenções, imunidades, diferimentos e
substituições tributárias na formação dos valores de operações afeitas ao imposto nãocumulativo. Tal fato ignorado é de grande importância para a definição da inadequação
sistêmica inicial do VAF, visto que, desde a Lei 5.172/66, determinava-se que o ICM fosse
calculado “por dentro”.
Especificando o vício original sistêmico do VAF, tem-se que: aqueles que conceberam
o critério ignoraram que a afetação de preços de operações e prestações pela inclusão do ICM
(posteriormente ICMS) em seu valor total bem como o funcionamento do método de operação
de não-cumulatividade “imposto contra imposto”127

nunca permitiram, adequadamente,

expurgar do cálculo do VAF os efeitos de políticas tributárias relativas ao próprio imposto
estadual.
O comando de inclusão de operações sujeitas à imunidade, isenções, diferimentos e
substituição tributária num ambiente de não-cumulatividade, não só não protege, em muitas
situações, os Municípios de exceções da legislação que regula a tributação estadual, como
pode, em muitos casos, prejudicá-los ainda mais na repartição do ICMS.
Explicamos a seguir, em mais profundidade, o erro de premissa do legislador do VAF
quanto à formação dos valores de operações afeitos ao campo de incidência do ICMS,
evidenciando por que a fórmula “saídas menos entradas em um território”, na qual operações
isentas, imunes, diferidas e sujeitas a substituições tributárias fossem contadas, nunca se
ajustou aos objetivos de proteger os Municípios das políticas tributárias de exceções da
legislação do ICM estadual.

127

Conceito identificado como a forma de operação da não cumulatividade na qual, na apuração do ICM (e
posteriormente ICMS), o contribuinte utiliza créditos referentes à aquisição de mercadorias e correspondentes ao
valor do próprio ICMS devido e destacado no documento relativo à entrada da mercadoria em seu
estabelecimento, para abater do ICMS devido pelas operações de saída que promove. O conceito se opõe a outra
forma de operação da não cumulatividade denominada base contra base na qual, não importando o valor do
imposto devido por entradas e saídas, o valor das saídas é confrontado com o valor de entradas, servindo como
base de cálculo do imposto devido o “valor adicionado” pelo contribuinte.

68

Os impostos do tipo IVA têm como característica comum mecanismos que fazem
evitar a tributação cumulativa ou em cascata128, o que, na prática significa incorporar, à
regulação do imposto, mecanismos de compensação que permitam onerar cada fato gerador,
sem desconsiderar que já há imposto cobrado em momentos anteriores da cadeia de produção
e circulação de uma mercadoria ou serviço. Tais formas de expurgo da tributação cumulativa
funcionam por duas técnicas principais. Na primeira, denominada “compensação de base
contra base”, permite-se abater do valor das operações e prestações, sobre as quais se
calculará o imposto, o valor das operações e prestações anteriores da cadeia de produção e
circulação já oneradas pelo imposto129. Uma segunda técnica corresponde a permitir abater do
imposto devido por operações posteriores aquele que já tenha sido cobrado em operações
anteriores da cadeia de produção e circulação, no que se denomina “compensação imposto
contra imposto”.
O ICM (posteriormente o ICMS) sempre funcionou130 como tributo não cumulativo,
operando a não cumulatividade, por meio da introdução no ordenamento de disposições (já a
partir do plano constitucional) que apontam para a modalidade de compensação imposto
contra imposto131. Mais especificamente, o ICM e o ICMS sempre funcionaram em seu
aspecto não cumulativo pelo método denominado “nota-crédito”, no qual se exige “destaque”
do imposto devido em cada operação nos documentos a ela relativos, possibilitando que o
valor do imposto cobrado em operações anteriores da cadeia de produção e circulação de uma
mercadoria seja abatido do imposto devido em razão das operações de saída e prestação de
serviços subsequentes132.

128

A tendência de criação de impostos do tipo IVA é justificada pela denominada maior “neutralidade” de tal
tipo de impostos em relação à tributação em cascata, que interfere na forma de organização de produção,
estimulando arranjos verticalizados. Sobre o assunto e tratando especificamente da transição do antigo IVC para
o antigo ICM no Brasil, Sacha Calmon Navarro Coelho: “ (...) À época do movimento militar de 1964, receptivo
às críticas dos juristas e economistas que viam no imposto sobre vendas e consignações dos Estados (IVC) um
tributo avelhantado, 'em cascata', propiciador de inflação, verticalizador da atividade econômica, impeditivo do
desenvolvimento da federação e tecnicamente incorreto, resolveu-se substituí-lo por imposto 'não-cumulativo
(...)”. (COELHO, 1998, p. 220).
129
Método hoje incorporado à legislação do PIS/COFINS não cumulativo.
130
A criação do ICM, inserida num movimento de proporções internacionais não foi segundo Alcides Jorge
Costa a primeira expressão da não cumulatividade de tributos sobre mercadorias no Brasil: “ (...) a primeira
manifestação da regra da não cumulatividade se deu em 30 de dezembro de 1958, quando a Lei 3.520, que
tratava do antigo imposto de consumo, incidente sobre o ciclo da produção industrial, dispôs que, do imposto
devido em cada quinzena, fosse deduzido o valor do imposto que, no mesmo período, houvesse incidido sobre
matérias-primas e outros produtos empregados na fabricação e acondicionamento dos produtos tributados (...).”
(COSTA, 1978, p. 6).
131
Convênio ICMS 66/88 e após LC 87/96.
132
O mecanismo é descrito em mais detalhes por Silveira (2006, p. 4).
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Grosso modo, isso se traduz como previsão de que o ICM (ou ICMS) cobrado na
aquisição de mercadorias para revenda e insumos da produção de mercadorias ou serviços
tributados pelo imposto poderá ser usado como crédito para fins de redução do ICM (ou
ICMS) devido em função de subsequente prestação de serviços ou operação de saída de
mercadorias alcançadas pelo imposto133

134

. A possiblidade de compensação no imposto

estadual envolve, no Brasil, inclusive, a admissão como crédito do imposto cobrado por outro
Estado da federação, o que permite que a não-cumulatividade opere em âmbito nacional,
viabilizando o arranjo de “neutralidade” inclusive em cadeias de circulação que exijam a
realização de operações interestaduais 135.
Descritas as duas grandes espécies de instrumentalização da operação de não
cumulatividade dos impostos tipo IVA como sendo a de base contra base e imposto contra
imposto, observamos que, embora o ICM - e posteriormente o ICMS - seja estruturado na
modalidade de compensação imposto contra imposto, o legislador do VAF buscou a
aproximação do índice ao potencial de arrecadação do ICM municipal pelo valor adicionado
definido como a soma de saídas menos entradas de mercadorias, ou seja, pelo confronto entre
valores de operações próprias e anteriores na cadeia de circulação, o que se aproxima, em
verdade, do que seria a estruturação de um IVA não cumulativo do método base contra base.
Adotando o método de somar saídas e deduzir delas valores de entradas, aqueles que
conceberam o valor adicionado imaginaram, certamente, a possibilidade de uma
recomposição do que seria a base do tributo municipal (nunca criado), crendo possível que as
operações não tributadas por força de imunidades, isenções, substituições tributárias ou
diferimentos fossem efetivamente contadas para efeitos de participação municipal na receita
do imposto estadual.
A ideia de se utilizar o método de confrontar entradas e saídas, aproximando o índice
do potencial de arrecadação de um IVA não cumulativo e evitando, pela confrontação base

133

O princípio da não-cumulatividade do ICMS exige, entre outros, que a operação posterior seja tributada pelo
imposto ou a que haja uma expressa previsão de manutenção de créditos em operações não tributadas. A
propósito, a LC 87/96, artigos 19, 20 e 33.
134
Como regra no antigo ICM e hoje no ICMS temos a apuração periódica, na qual débitos e créditos de um
determinado período são somados nota a nota para definir uma resultante de imposto a recolher ou a transportar,
como saldo a compensar, para períodos posteriores. Roque Antônio Carraza, exemplificando o funcionamento da
não-cumulatividade sobre operações de comércio, a esse respeito informa que o comerciante, em geral uma vez
por mês, recolhe o ICMS devido por todas as suas operações do período, fazendo abatimentos que a nãocumulatividade permite. (Carraza, 2001).
135
A não cumulatividade com a admissão de créditos referentes inclusive ao imposto cobrado por outros Estados
vem regulada na CF, 155, § 2º, I.
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contra base, os efeitos das políticas tributárias estaduais relativas ao ICM (posteriormente
ICMS), na verdade, contudo, nunca foi viável diante da real estruturação da forma de cálculo
do imposto estadual.
Ocorre que o ICM (posteriormente ICMS) é, desde a Lei 5.172/66, um tributo
incidente sobre o valor de operações, de modo que o valor do imposto necessariamente se
agregará ao valor de saídas e entradas, conforme seja ou não cobrado em determinada etapa
de circulação de mercadorias.
A inclusão do imposto sobre circulação nos preços das operações é incorporada à
legislação tributária nacional e aceita pela jurisprudência do STF136, considerando-se, em
verdade, o imposto sobre circulação como integrante indissociável do preço e, por ficção
jurídica, presumidamente integrado ao valor da mercadoria vendida com transferência do
ônus econômico ao comprador.
Seguindo tal lógica, a legislação nacional do VAF nunca conteve qualquer previsão
para que o ICMS não fosse computado no valor das operações de saídas e entradas
componentes do índice.
A identidade de valores de saídas e entradas com a incorporação do valor do imposto é
jurisprudencialmente consagrada especificamente para fins de VAF, sendo pacificada em
julgados do STJ a partir da noção de que a matéria de conceituação do valor adicionado é
reservada à Lei Complementar e que, para fins de VAF e ontologicamente, existe uma
identificação perfeita entre valor das operações de circulação de mercadorias e prestações de
serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação e os conceitos de
valores de entradas, saídas e prestações utilizados no cálculo do “valor adicionado”.
Sendo assim, e considerando que o valor total de operações e prestações inclui o
imposto, não poderíamos deixar de considerá-lo, pelas características ontológicas do valor de
operações e pelo conteúdo da legislação complementar nacional, no cálculo do VAF, nem, de

136

Ainda que, economicamente, não seja verdade absoluta que o valor de um imposto sobre uma operação de
venda se incorpore ao preço de uma mercadoria, o que depende da elasticidade-preço da oferta e da demanda,
para efeitos jurídicos consagra-se, a presunção de que o ICMS integra o preço de mercadorias vendidas, tal como
definido no artigo 166 do Código Tributário Nacional e em sua forma de interpretação nas Súmulas 71 e 546 do
STF.
Observa-se também, a ideia de incorporação do ICMS ao preço das mercadorias em outros ramos do
ordenamento jurídico, podendo-se tomar como exemplo o artigo 65, § 5º da Lei 8.666/93 (lei de licitações), que
prevê a revisão de preços no caso de alteração superveniente de tributação dos serviços ou mercadorias
fornecidas à administração que tenham repercussão nos preços contratados.
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outra sorte, considerá-lo integrante do valor das saídas quando o imposto não fosse cobrado
na operação137.
A equiparação do valor de saídas e entradas ao valor total das operações e prestações
afeitas ao campo de incidência do ICMS, incluindo-se nelas o imposto quando cobrado na
operação, é acatada pelos Estados 138 e, por conseguinte, predomina na prática para cálculo do
VAF.
Como efeito prático principal da predominância da interpretação de que o valor de
entradas, de saídas e de serviços prestados é equivalente ao valor integral das operações
sujeitas ao ICMS, temos, para o VAF, distorções no que se refere ao quanto da adição de
valor em um território em operações isentas, imunes e sujeitas a diferimentos e substituições
tributárias139.
Na verdade, ao se incluir o ICMS no valor das operações considerado para fins de
VAF, fica claro que o critério do valor adicionado não se presta a expurgar os efeitos de
isenções, imunidades, diferimentos e substituições tributárias, já que o simples comando de
inclusão de operações não protege o Município em situações nas quais o valor de operações
negativamente afetado por exceções da tributação do ICMS gera pouco valor adicionado ou

137

A propósito o STJ no julgamento dos recursos especiais: REsp 417.881, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ de 19/5/2003; REsp n. 307.216/SP, Segunda Turma, relator Ministro Castro Meira, DJ de
20.2.2006; REsp n. 402.434/SP, Primeira Turma, relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.10.2003;
RESP 336.592/SP, Primeira Turma, Relatora Min. Eliana Calmon, DJU 19.08.2002; RESP 309.751/SP, Primeira
Turma , Relator Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 18.03.2002 e REsp n. 284.023/SP, Segunda Turma,
relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 30.6.2003.
138
No Estado de São Paulo, vide, sobre a forma de cálculo dos valores de operação com inclusão dos valores de
ICMS para fins de VAF, a Portaria CAT 36/2003 e a página 16 do denominado Manual da DIPAM, versão 2013
disponível em:
http://www.fazenda.sp.gov.br/download/dipam/manual_dipam_2013.pdf
(acesso em 19/06/2013, 15:20h).
No Rio Grande do Sul e também no sentido de se igualar a base de cálculo do ICMS ao valor das mercadorias
entradas, mercadorias saídas e prestações de serviços para fins de composição do índice de participação dos
Municípios, a Instrução Normativa DRP Nº 045/98, Capítulo XIV, seção 1.0, disponível em:
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=109367&inpCodDispositive=3648608
(acesso em 19/06/2013, às 16:46h).
Na Bahia e também no sentido de igualar valor de saídas, entradas e prestações ao total da operação e prestação,
incluindo-se o imposto, quando cobrado, as instruções de preenchimento das declarações periódicas do ICMS
pelos contribuintes e a forma de utilização do valor da base de cálculo como valor das entradas, saídas e
prestações, contidas no Decreto 6.284/97 e no manual de “ Instruções de transmissão e preenchimento da
Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA”. Disponível em:
http://www.sefaz.ba.gov.br/geral/arquivos/download/orientdma.pdf
(acesso em 20/06/2013, às 20:01h)
139
Note-se que o argumento é bastante parecido com a questão jurídica da inclusão do imposto em sua base de
cálculo, mas, definido menos pelo viés jurídico e mais pelo viés econômico da impossibilidade de, em um
mundo em que existem tributos, considera-los como não integrantes do próprio valor adicionado em determinada
cadeia de produção e circulação de mercadorias.
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mesmo valor adicionado negativo na cadeia de circulação, como passamos a demonstrar a
partir de exemplos.

2.1.1. Exemplo da tributação uniforme por toda a cadeia de circulação – Caso de
perfeito funcionamento do VAF

Antes de tratar das situações de regras excepcionais da tributação, é necessário que se
identifique uma situação ideal ou de não distorção do cálculo do VAF, na qual a adição do
valor não é afetada por políticas tributárias dos Estados.
O que trataremos como situação ideal para fins de VAF, na verdade, é algo bastante
simples, ligado ao caráter de não distorção ocasionado por uma tributação ideal sobre valor
adicionado, fácil de compreender, até para aqueles menos familiarizados com a dinâmica do
ICM ou de outros impostos do tipo IVA.
Se imaginarmos uma cadeia de produção e distribuição em que todas as etapas de
circulação de uma mercadoria ou serviço são realizadas por diferentes contribuintes do ICMS,
teremos a decisão acerca dos valores de uma operação ou serviço definida em condições de
mercado, com participação de um comprador e um vendedor ou de um prestador e um
tomador em cada caso. Formado no mercado

140

e sujeito ao ajuste de vontades entre duas

pessoas diferentes, o valor de cada prestação ou operação não é arbitrariamente manipulado
por um único contribuinte ou não é exclusivamente sujeito a sua vontade 141, não se sujeitando
a artificialismos presentes no caso de transferência de mercadorias ou serviços entre
estabelecimentos de um mesmo contribuinte 142.
Definido que na situação denominada ideal as operações e prestações têm preços
formados no mercado, devemos definir, para que não haja distorção na agregação de valor nas

140

Não utilizamos aqui a expressão “formado no mercado” como aproximada de formada em situações ideais de
mercado ou sob a livre concorrência, mas no sentido de formada em situações nas quais em condições mais ou
menos privilegiadas, compradores e vendedores acordam para a transmissão de propriedade de uma mercadoria
ou para a prestação de um serviço.
141
Aqui não nos preocupa a condição mais ou menos privilegiada de vendedores ou compradores em situações
de mercado, seu poder de “ditar” preços, vez que, mesmo em situações privilegiadas para um ou para outro, a
agregação de valor se dará de forma ajustada às regras de mercado, não se sujeitando ao artificialismo da
formação de valores de transferências de mercadorias ou serviços entre estabelecimentos de um mesmo
contribuinte.
142
Assim entendidos pessoas diferentes e não simplesmente estabelecimentos autônomos diferentes.
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diversas etapas de circulação de mercadorias ou serviços, que os preços praticados sejam
afetados pelo próprio valor do ICMS de maneira uniforme em cada uma das etapas, evitandose que uma distribuição não uniforme da tributação cause agregação de valor distorcida na
cadeia. Em outras palavras, denominamos de ideal143 a situação na qual o ICMS é
efetivamente cobrado em todas as etapas de circulação de mercadoria por uma alíquota
uniforme e que, como tal, possa ser aproveitado como crédito pelos elos subsequentes da
cadeia de circulação144.
Ilustremos a situação ideal de cadeias não verticalizadas com os diversos
estabelecimentos sempre sujeitos à cobrança de ICMS por alíquotas uniformes na cadeia de
produção e distribuição pelo exemplo de uma cadeia de distribuição de determinado produto,
composta pelo Distribuidor 1 (D1), Distribuidor 2 (D2) e Varejista (V), situados em diferentes
Municípios. Nessa cadeia, o Distribuidor 1 (D1), tendo adquirido mercadorias no valor de R$
80,00 (oitenta reais)145, as revende por R$ 170,00 (cento e setenta reais). O Distribuidor (D2)
vende tais mercadorias adquiridas para o Varejista (V) por R$ 200,00 (duzentos reais). Já o
Varejista (V) revende a mesma mercadoria ao consumidor final por R$ 260,00 (duzentos e
sessenta reais).
Todas as operações são regularmente tributadas pelo ICMS à alíquota de 18% (dezoito
por cento)146 e, por conseguinte, todas as operações anteriores geram créditos do imposto para
compensação em operações posteriores.
Graficamente, assim se apresenta a cadeia de distribuição da mercadoria:

143

Opõe-se essa situação ideal a situações nas quais o ICMS deixe de ser cobrado de um dos estabelecimentos
integrantes da cadeia de produção e distribuição de mercadorias em razão de desonerações decorrentes de
benefícios fiscais ou nos quais seja antecipado ou postergado o pagamento do imposto
144
Aliás, foi justamente imaginando um ICMS, em princípio uniforme em termos de alíquotas e sem muitas
desonerações por mercadorias (exceção feita a gêneros alimentares de primeira necessidade), sobretudo as
desonerações “de meio de cadeia” que os mentores do VAF imaginaram que a forma de operação do critério
pudesse funcionar como fator de neutralização das isenções, diferimentos e substituições tributárias criadas pelo
Estado.
145
Supõe-se aqui também que todos os insumos adquiridos também são tributados pelo ICMS à mesma alíquota
de 18%, sem qualquer tipo de benefício fiscal que venha a reduzir a carga do ICMS.
146
Alíquota geral do ICMS no Estado de São Paulo, conforme art.34 da Lei Estadual 6.374/89. A alíquota
paulista é próxima à geral de outros Estados, fixada, normalmente, entre dezessete e dezenove por cento.
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Figura 7- Cadeia de circulação e valor adicionado147.

Ilustrando a forma de tributação de ICMS e geração do valor adicionado segundo os
valores das operações do modelo ideal, teremos:
SITUAÇÃO IDEAL DE TRIBUTAÇÃO UNIFORME POR
TODA A CADEIA DE CIRCULAÇÃO
VALOR DA OPERAÇÃO DE SAÍDA

OPERAÇÃO 1 - ATACADISTA 1 (TRIBUTADA A 18%)
R$ 170,00

OPERAÇÃO 2 - ATACADISTA 2 (TRIBUTADA A 18%)
R$ 200,00

OPERAÇÃO 3 - VAREJISTA - (TRIBUTADA
A 18%)
R$ 260,00

VALOR DA MERCADORIA VENDIDA (líquido do ICMS)

R$ 139,40

R$ 164,00

R$ 213,20

VALOR DAS ENTRADAS (incluindo o ICMS)

R$ 80,00

R$ 170,00

R$ 200,00

ICMS DEVIDO POR SAÍDAS

R$ 30,60

R$ 36,00

R$ 46,80

ICMS A COMPENSAR POR ENTRADAS
ICMS A RECOLHER (ICMS SOBRE SAÍDAS - ICMS SOBRE
ENTRADAS)
VALOR ADICIONADO

-R$ 14,40

-R$ 30,60

-R$ 36,00

R$ 16,20

R$ 5,40

R$ 10,80

R$ 90,00

R$ 30,00

R$ 60,00

LUCRO BRUTO GERADO PELAS OPERAÇÕES
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR
ADICIONADO NA CADEIA DE CIRCULAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO LUCRO BRUTO
GERADO PELAS OPERAÇÕES

R$ 73,80

R$ 24,60

R$ 49,20

50,0%

16,7%

33,3%

50,0%

16,7%

33,3%

Figura 8 - Exemplo numérico da situação de neutralidade do ICMS e valor adicionado 148.

Sendo constante ao longo da cadeia e realizada por uma mesma alíquota, a agregação
do valor em cada etapa de circulação não será distorcida por situações heterodoxas na
cobrança ou administração do imposto, vez que os preços de operações e prestações, embora
sempre afetados pelo ICMS, serão afetados de maneira semelhante em todas as etapas de
circulação de mercadorias.
Haverá no exemplo da tributação normal perfeita identidade entre o VAF gerado em
cada estabelecimento e o lucro bruto gerado nas operações consideradas para fins de VAF.

147
148

Fonte: Autor.
Fonte: Autor.
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Passamos a expor as situações de diferimentos, isenções e imunidades e substituições
tributárias, demonstrando que, em tais contextos os resultados do VAF são profundamente
afetados pelo fato de o ICMS ser incluído no valor total das operações de circulação de
mercadoria.

2.1.2. Diferimentos na cadeia de circulação e as distorções do VAF
O diferimento pode ser uma modalidade de substituição tributária para trás ou uma
forma de mascarar isenções149. É aqui tratado na primeira acepção.
Para efeitos deste item, consideramos o diferimento como uma espécie de substituição
tributária “para trás”, na qual o lançamento do imposto é postergado para o elo seguinte da
cadeia produtiva. Grosso modo, fica a cargo do comprador de uma mercadoria ou tomador do
serviço, apurar e lançar o tributo correspondente à operação ou prestação que ensejou a
aquisição, aproveitando esse próprio imposto que lançou como crédito, caso vá promover
saídas posteriores com a mercadoria ou de outras na produção das quais a mercadoria ou
serviço sujeito ao diferimento tenha sido utilizado. Por considerar-se o diferimento como
operação tributada, o vendedor ou prestador que teve o lançamento do imposto sobre suas
operações ou prestações diferido poderá aproveitar os créditos relativos às próprias aquisições
para compensação com outras saídas e prestações sujeitas ao imposto.
Embora a LC 63/90 determine que as operações sujeitas a diferimentos sejam
consideradas para fins de cálculo do VAF, não haverá como computar tais operações sem
distorções importantes para o cálculo do VAF, o que passamos a demonstrar pelo exemplo.
Imaginemos que, na mesma cadeia de produção anteriormente citada com tributação
uniforme, seja introduzido um diferimento do lançamento do ICMS na saída promovida pelo
Atacadista 1 (A1).
Alterando o valor da operação diferida para dela excluir totalmente o ICMS e,
portanto, mantendo o lucro bruto gerado pelas operações idêntico ao do exemplo de tributação
normal para cada um dos participantes da cadeia de circulação, teremos:

149

O diferimento equivale a isenção quando se adia o lançamento do imposto sem definir o momento posterior
em que será cobrado. Postergado para sempre, o imposto acaba não sendo cobrado, como ocorre em uma
isenção.
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OPERAÇÃO 1 - ATACADISTA 1 (DIFERIDA)
R$ 139,40

OPERAÇÃO 2 - ATACADISTA 2 (TRIBUTADA A 18%)
R$ 200,00

OPERAÇÃO 3 - VAREJISTA - (TRIBUTADA
A 18%)
R$ 260,00

VALOR DA MERCADORIA VENDIDA (líquido do ICMS)

R$ 139,40

R$ 164,00

R$ 213,20

VALOR DAS ENTRADAS (incluindo o ICMS)

R$ 80,00

R$ 139,40

R$ 200,00

ICMS DEVIDO POR SAÍDAS

R$ 0,00

R$ 36,00

R$ 46,80

ICMS A COMPENSAR POR ENTRADAS
ICMS A RECOLHER (ICMS SOBRE SAÍDAS - ICMS SOBRE
ENTRADAS)
VALOR ADICIONADO

-R$ 14,40

R$ 0,00

-R$ 36,00

-R$ 14,40

R$ 36,00

R$ 10,80

R$ 59,40

R$ 60,60

R$ 60,00

LUCRO BRUTO GERADO PELAS OPERAÇÕES
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR
ADICIONADO NA CADEIA DE CIRCULAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO LUCRO BRUTO
GERADO PELAS OPERAÇÕES

R$ 73,80

R$ 24,60

R$ 49,20

33,0%

33,7%

33,3%

50,0%

16,7%

33,3%

SITUAÇÃO DE DIFERIMENTO DO ICMS
VALOR DA OPERAÇÃO DE SAÍDA

Figura 9- Exemplo numérico da situação de diferimento do lançamento do ICMS e valor adicionado 150.

Observados os números do exemplo, percebemos que o diferimento do lançamento do
imposto na saída do Atacadista 1 afeta a geração de valor adicionado na cadeia, distorcendo a
participação municipal no produto da arrecadação do ICMS.
No exemplo, a participação proporcional do Município em que se localiza o
Atacadista 1 no VAF é negativamente afetada pelo diferimento, aumentando-se, de outra
sorte, a participação do Município em que ocorreu a entrada sujeita ao diferimento. Isso
ocorre ainda que o lucro bruto gerado pelas operações praticadas pelo Atacadista 1 e pelo
Atacadista 2 permaneça idêntico ao observado no exemplo da tributação normal.
A distorção gerada demonstra que não basta, como faz a legislação do VAF,
determinar que se computem operações sujeitas no cálculo do VAF, vez que a forma
heterodoxa de tributação distorce os valores de operações computadas, causando artificiais
distorções de valor adicionado em diferentes Municípios.
Mais grave do que a diminuição do valor adicionado gerado nas operações sujeitas ao
diferimento é perceber que, em casos peculiares, os diferimentos podem ocasionar valor
adicionado negativo, mesmo que as operações sujeitas ao diferimento sejam geradoras de
lucro bruto para o estabelecimento que as pratica. Isso ocorre, mais precisamente, quando o
lucro bruto gerado por determinada operação for numericamente inferior ao valor do ICMS a
recuperar pela compra das mercadorias objeto da saída posterior.
É o que podemos perceber nesse segundo exemplo:

150

Fonte: Autor.
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SITUAÇÃO DE DIFERIMENTO DO ICMS COM LUCRO
BRUTO BAIXO NO ATACADISTA 1
VALOR DA OPERAÇÃO DE SAÍDA

OPERAÇÃO 1 - ATACADISTA 1 (DIFERIDA)
R$ 75,00

OPERAÇÃO 2 - ATACADISTA 2 (TRIBUTADA A 18%)
R$ 200,00

OPERAÇÃO 3 - VAREJISTA - (TRIBUTADA
A 18%)
R$ 260,00

VALOR DA MERCADORIA VENDIDA (líquido do ICMS)

R$ 75,00

R$ 164,00

R$ 213,20

VALOR DAS ENTRADAS (incluindo o ICMS)

R$ 80,00

R$ 75,00

R$ 200,00

ICMS DEVIDO POR SAÍDAS

R$ 0,00

R$ 36,00

R$ 46,80

-R$ 14,40

R$ 0,00

-R$ 36,00

-R$ 14,40

R$ 36,00

R$ 10,80

-R$ 5,00

R$ 125,00

R$ 60,00

R$ 9,40

R$ 89,00

R$ 49,20

-2,8%

69,4%

33,3%

6,4%

60,3%

33,3%

ICMS A COMPENSAR POR ENTRADAS
ICMS A RECOLHER (ICMS SOBRE SAÍDAS - ICMS SOBRE
ENTRADAS)
VALOR ADICIONADO
LUCRO BRUTO GERADO PELAS OPERAÇÕES
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR
ADICIONADO NA CADEIA DE CIRCULAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO LUCRO BRUTO
GERADO PELAS OPERAÇÕES

Figura 10 - Exemplo numérico da situação de diferimento do lançamento do ICMS e valor adicionado151.

Percebe-se que, as operações geram lucro bruto para o Atacadista 1, o que viria
acompanhado de valor adicionado para o Município de sua situação, caso as operações
fossem tributadas de maneira normal pelo imposto estadual.
No entanto, em função exclusiva do diferimento, o valor adicionado passa a ser
negativo, revelando-se que determinar simplesmente a inclusão de operações diferidas no
cômputo do valor adicionado, como faz a legislação do VAF, não funciona para salvaguardar
os Municípios dos efeitos das políticas relativas ao tributo estadual, podendo, ao contrário, vir
a prejudicá-los.

2.1.3. Isenções e imunidades na cadeia de circulação e as distorções do VAF
A denominada imunidade tributária é uma limitação da competência constitucional
para instituir o tributo e que põe a salvo da tributação determinadas situações, pessoas ou
coisas. No caso do ICMS destacam-se as imunidades relativas a livros e o papel destinado à
sua impressão e a vedação da incidência do imposto nas operações e prestações que destinam
mercadorias ou serviços ao exterior152.
A LC 63/90, na mesma linha da legislação que a precedeu, determina que as operações
imunes ou isentas do imposto sejam computadas para fins de cálculo do índice de participação
dos Município na receita do ICMS. O simples comando de inclusão de uma operação imune
ou isenta no cômputo do VAF, no entanto, também não salvaguarda determinado Município

151
152

Fonte: Autor.
A propósito, a CF, artigos 150, VI, “d” e 155, X, “a”.
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no que se refere à repartição do ICMS, podendo, a exemplo do diferimento, ter também o
efeito de prejudicá-lo.
Se uma determinada saída de mercadoria ou prestação de serviços não estiver sujeita
ao imposto em virtude de imunidade ou isenção e a entrada da mercadoria ou tomada do
serviço a ele estiver sujeita, haverá uma tendência a uma “quebra de proporção de agregação
de valor” entre entradas e saídas. Tal quebra de proporção de adição de valor é causada pela
tributação heterogênea ao longo da cadeia produtiva, da qual resultam valores de operações
distorcidos de maneira desigual ao longo da cadeia de circulação.
As consequências de tal desproporção serão diferentes conforme se possa ou não
considerar o ICMS um custo efetivo em cada elo da cadeia produtiva, o que se define
basicamente em função da possibilidade ou não de compensá-lo em operações posteriores,
adicionando-o ou não ao custo das mercadorias vendidas. Ou seja, conforme a isenção ou
imunidade seja desenhada com ou sem aproveitamento de créditos relativos a operações e
prestações anteriores na cadeia produtiva, o VAF será afetado de maneira diferente.
Sendo o ICMS um tributo não cumulativo, caso o crédito relativo à entrada não possa
ser aproveitado, o imposto se tornará um custo efetivo do adquirente da mercadoria, tendendo
a ser incorporado ao preço de revenda por ele praticado, o que, apesar das consequências
econômicas ruins no que se refere ao aumento da carga tributária total da cadeia produtiva,
tende a reequilibrar, até certo ponto, a desproporção entre entradas e saídas para efeito de
VAF.
Mas, no caso em que o aproveitamento de créditos relativos à entrada ou tomada de
serviços seja legalmente autorizado, o VAF tende a ser distorcido153. A desoneração do ICMS
sobre as saídas ou prestações subsequentes tende, nos casos das isenções e imunidades com
manutenção de créditos por operações e prestações anteriores, a ser sentida sob a forma de
redução de preços de operações e prestações posteriores154, já que, em tais situações, o ICMS

153

Caso emblemático das exportações de mercadorias e serviços, desonerados do ICMS com garantia de
aproveitamento do ICMS anteriormente cobrado sobre operações e prestações da cadeia de produção e
circulação de uma mercadoria. A propósito, o artigo 155, X, “a” da CF que regula o aproveitamento de créditos
nas exportações.
154
Se o ICMS relativo a operações e prestações anteriores vai ser recuperado pelo contribuinte – seja mediante a
utilização para compensação com outras operações tributadas, seja mediante outros mecanismos mais complexos
de restituição de créditos - não haverá a incorporação direta do valor do ICMS incidente sobre compras ao custo
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incidente sobre entradas e serviços tomados não se incorpora diretamente ao custo da cadeia
de circulação155. Tal desoneração efetiva da operação de saída posterior afetará o valor
adicionado ao longo da cadeia, prejudicando o Município onde ocorram as operações imunes
ou isentas, ainda que a legislação do VAF determine que tais operações sejam incluídas no
cômputo do valor adicionado.
A redução de preços oriunda de uma isenção com aproveitamento de créditos causa
uma afetação permanente da proporção entre valores totais de operações de entradas e saídas
ao longo da cadeia de produção e circulação de uma mercadoria ou serviço156, passando a ter
efeito direto de distorção do cálculo do VAF. É o que temos no exemplo:
SITUAÇÃO DE ISENÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE
CRÉDITOS, DA ÚLTIMA OPERAÇÃO DA CADEIA DE
CIRCULAÇÃO
VALOR DA OPERAÇÃO DE SAÍDA

OPERAÇÃO 1 - ATACADISTA 1 (TRIBUTADA A 18%)

OPERAÇÃO 2 - ATACADISTA 2 (TRIBUTADA A 18%)

OPERAÇÃO 3 - VAREJISTA - (ISENTA COM
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO)

R$ 170,00

R$ 200,00

R$ 213,20

VALOR DA MERCADORIA VENDIDA (líquido do ICMS)

R$ 139,40

R$ 164,00

R$ 213,20

VALOR DAS ENTRADAS (incluindo o ICMS)

R$ 80,00

R$ 170,00

R$ 200,00

ICMS DEVIDO POR SAÍDAS

R$ 30,60

R$ 36,00

R$ 0,00

ICMS A COMPENSAR POR ENTRADAS
ICMS A RECOLHER (ICMS SOBRE SAÍDAS - ICMS SOBRE
ENTRADAS)
VALOR ADICIONADO

-R$ 14,40

-R$ 30,60

-R$ 36,00

R$ 16,20

R$ 5,40

-R$ 36,00

R$ 90,00

R$ 30,00

R$ 13,20

LUCRO BRUTO GERADO PELAS OPERAÇÕES
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR
ADICIONADO NA CADEIA DE CIRCULAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO LUCRO BRUTO
GERADO PELAS OPERAÇÕES

R$ 73,80

R$ 24,60

R$ 49,20

67,6%

22,5%

9,9%

50,0%

16,7%

33,3%

Figura 11 - Exemplo numérico da situação de isenções ou imunidades do ICMS na operação final de uma
cadeia de circulação157.

da cadeia produtiva e, por conseguinte, poderá ser mantida a margem de lucro da operação, ainda que o preço de
revenda não reflita integralmente o custo do ICMS relativo a entradas ou serviços tomados.
155
A não incorporação do ICMS recuperável como custo da cadeia produtiva será tanto mais verdadeira quanto
menores forem o tempo e os custos burocráticos envolvidos em sua recuperação. Em muitas situações, como, por
exemplo, a recuperação de créditos acumulados do imposto, os recursos dissipados (custo de transação) e
apropriados pelo Estado (custos financeiros suportados pelo contribuinte em recuperações de ICMS não sujeitas
a juros e correção monetária em níveis compatíveis com o custo do capital). A propósito dos créditos
acumulados e sua forma de utilização, vide art. 372 do Decreto 45.490/00.
Como regra e consideradas as dificuldades na recuperação dos créditos, para situações em que o contribuinte não
consiga utilizá-los para compensação com outras operações sujeitas ao imposto, haverá custos de transação
significativos, que diminuem o valor econômico dos créditos recuperáveis, fazendo com que a redução de preços
possa ocorrer de maneira mitigada (ou, no extremo, não ocorrer), em que pese a desoneração com previsão de
aproveitamento de créditos de ICMS por operações e prestações anteriores. A respeito do conceito de custos de
transação e afetação do valor econômico de um bem por tais custos, Coase (1960).
156
Aqui entendida a “desproporção” como a diferença entre os valores de operações de entradas e de saídas
regularmente tributadas pelo ICMS e a diferença entre os valores de operações de entradas e saídas quando a
saída não é tributada pelo ICMS, ainda que mantida a mesma margem de lucro do comerciante nas operações.
157
Fonte: Autor.
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Nesse exemplo, embora o lucro bruto gerado pelas operações no Município onde se
situa o Varejista (V) seja idêntico ao que ocorreria caso a operação fosse tributada, a exceção
(imunidade ou isenção) no regime de tributação faz com que sua participação proporcional no
valor adicionado caia em relação aos demais participantes da cadeia produtiva. Por
conseguinte, haverá menos valor adicionado e menos receita oriunda da repartição do ICMS
para o Município de sua situação.
Isso demonstra que o simples comando de inclusão da operação isenta ou imune não
garante a ausência de distorções resultantes das exceções da legislação do tributo estadual,
demonstrando o equívoco do conceito de valor adicionado que procura refletir o potencial de
arrecadação de um IVA municipal salvaguardado de efeitos de políticas tributárias do tributo
estadual.
A exemplo do diferimento, em casos extremos, as isenções e imunidades com
manutenção do crédito podem tornar o valor adicionado negativo, mesmo em situações nas
quais o contribuinte realize operações que gerem lucro bruto. É o que temos, por exemplo,
caso o lucro bruto obtido pelo varejista nas operações isentas ou imunes seja numericamente
menor do que o ICMS a recuperar pela entrada das mesmas mercadorias, como ilustrado
abaixo:
SITUAÇÃO DE ISENÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE
CRÉDITOS, DA ÚLTIMA OPERAÇÃO DA CADEIA DE
CIRCULAÇÃO E LUCRO BRUTO BAIXO PARA O
VAREJISTA
VALOR DA OPERAÇÃO DE SAÍDA

OPERAÇÃO 1 - ATACADISTA 1 (TRIBUTADA A 18%)

OPERAÇÃO 2 - ATACADISTA 2 (TRIBUTADA A 18%)

OPERAÇÃO 3 - VAREJISTA - (ISENTA COM
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO)

R$ 170,00

R$ 200,00

R$ 190,00

VALOR DA MERCADORIA VENDIDA (líquido do ICMS)

R$ 139,40

R$ 164,00

R$ 190,00

VALOR DAS ENTRADAS (incluindo o ICMS)

R$ 80,00

R$ 170,00

R$ 200,00

ICMS DEVIDO POR SAÍDAS

R$ 30,60

R$ 36,00

R$ 0,00

ICMS A COMPENSAR POR ENTRADAS
ICMS A RECOLHER (ICMS SOBRE SAÍDAS - ICMS SOBRE
ENTRADAS)
VALOR ADICIONADO

-R$ 14,40

-R$ 30,60

-R$ 36,00

R$ 16,20

R$ 5,40

-R$ 36,00

R$ 90,00

R$ 30,00

-R$ 10,00

LUCRO BRUTO GERADO PELAS OPERAÇÕES
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR
ADICIONADO NA CADEIA DE CIRCULAÇÃO
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO LUCRO BRUTO
GERADO PELAS OPERAÇÕES

R$ 73,80

R$ 24,60

R$ 26,00

81,8%

27,3%

-9,1%

59,3%

19,8%

20,9%

Figura 12 - Exemplo numérico da situação de isenções ou imunidades do ICMS na operação final de uma
cadeia de circulação, com margens baixas na operação sujeita à imunidade ou isenção 158.

158

Fonte: Autor.
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Temos aqui, assim como no diferimento, a possibilidade de, incluindo uma operação
geradora de lucro bruto e desonerada do ICMS no cômputo do valor adicionado, criar valor
adicionado negativo para o Município da situação do contribuinte que a praticou.
Foi o que ocorreu para o varejista do exemplo, que, mesmo obtendo R$ 26,00 (vinte e
seis) reais de lucro bruto na operação isenta gera um valor adicionado negativo de R$ 10,00
(dez reais) para o Município em que está situado.

2.1.4. Substituições tributárias e as distorções do VAF.
As denominadas substituições tributárias de ICMS são, lato sensu, todas as situações
nas quais a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido por uma determinada
operação ou prestação não é do contribuinte que a pratica, mas de outro contribuinte,
envolvido na cadeia de circulação em elo anterior ou posterior ao do contribuinte substituído.
Em sentido estrito, o que se convencionou chamar de substituição tributária é uma forma de
antecipação do imposto devido na operação final com consumidor, pela qual se concentra
toda a tributação de uma cadeia de circulação de mercadorias ou serviços em seus primeiros
elos (geralmente industriais ou importadores, mas também atacadistas quando recebem ou,
por vezes destinem mercadorias a outros Estados).
Para tanto: i) a lei elege um responsável tributário por substituição, denominado
substituto tributário; ii) é estimada a carga tributária da mercadoria na operação final
(geralmente pela técnica de estimativa de um valor agregado, com apego a um preço máximo
ou único fixado por autoridade competente ou a um preço estimado, pesquisado pela
autoridade tributária ou sugerido pelo fabricante ou importador); iii) exige-se do substituto
que, ao praticar uma operação de circulação de mercadorias, recolha o imposto devido pela
operação própria e, simultaneamente, o devido por substituição tributária, calculado sobre o
preço final estimado da mercadoria na cadeia de circulação por uma das técnicas previstas em
lei; iv) exigido o imposto por substituição tributária, os elos posteriores da cadeia de
circulação, de regra, não apuram o ICMS por saídas e prestações, nem creditam valores
referentes ao ICMS incidente sobre entradas.

82

A tributação concentrada no substituto faz com que não haja mais nova tributação dos
elos situados à sua frente na cadeia de circulação, razão pela qual se denomina tal forma de
tributação de “substituição tributária para frente”.
Para efeitos de VAF, a LC 63/90, seguindo a tendência de repetir a concepção original
em torno do critério e a legislação que a antecedeu, manda incluir as operações sujeitas à
substituição tributária no cálculo do VAF, o que gera distorções no cálculo da participação
dos Municípios, tal como demonstrado no exemplo, no qual a base de cálculo do imposto
devido por substituição tributária segue fielmente o valor de R$ 260,00, que é praticada na
venda a varejo do exemplo de tributação normal, acima descrito. Vejamos:

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
OPERAÇÃO 1 (TRIBUTADA A
18% COM DEVER DE
OPERAÇÃO 2 (ICMS JÁ
RETENÇÃO DO ICMS POR
RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
TRIBUTÁRIA)
RELATIVO ÀS OPERAÇÕES
SUBSEQUENTES)
R$ 186,20
R$ 210,80

OPERAÇÃO 3 (ICMS JÁ
RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA)

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO DE SAÍDA
R$ 260,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA OPERAÇÃO
R$ 170,00
PRÓPRIA
VALOR DA MERCADORIA VENDIDA (líquido do
R$ 139,40
R$ 210,80
R$ 260,00
ICMS)
VALOR DO ICMS DESTACADO NO
R$ 30,60
R$ 0,00
R$ 0,00
DOCUMENTO DE SAÍDA
VALOR DAS ENTRADAS (incluindo ICMS)
R$ 80,00
R$ 186,20
R$ 210,80
ICMS DEVIDO PELA OPERAÇÃO PRÓPRIA
R$ 30,60
R$ 0,00
R$ 0,00
ICMS A COMPENSAR POR ENTRADAS
-R$ 14,40
R$ 0,00
R$ 0,00
ICMS A RECOLHER POR OPERAÇÕES PRÓPRIAS
(ICMS SOBRE SAÍDAS - ICMS SOBRE
R$ 16,20
R$ 0,00
R$ 0,00
ENTRADAS)
ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(PREÇO ESTIMADO DA OPERAÇÃO A
R$ 16,20
CONSUMIDOR X ALÍQUOTA - ICMS DA
OPERAÇÃO PRÓPRIA)
VALOR ADICIONADO (COMPUTANDO O ICMS
R$ 106,20
R$ 24,60
R$ 49,20
NO VALOR DE ENTRADAS E SAÍDAS)
LUCRO NAS OPERAÇÕES (DESCONTADO O
R$ 73,80
R$ 24,60
R$ 49,20
ICMS A RECOLHER)
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR
ADICIONADO NA CADEIA (COMPUTANDO O
59,0%
13,7%
27,3%
ICMS NO VALOR DE ENTRADAS E SAÍDAS)
PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO LUCRO
COM AS OPERAÇÕES, JÁ CONSIDERADO O
50,0%
16,7%
33,3%
ICMS A RECOLHER
* substituição tributária para frente com o valor do ICMS devido por substituição tributária calculado sobre um valor de operação final a
** a técnica de substituição tributária para frente com base no preço estimado de venda a consumidor final é aplicada no Estado de São
Paulo, por exemplo, para cervejas, refrigerantes e sorvetes
a) pressupõe que o preço da operação final seja, de fato, equivalente ao estimado de R$ 260,00
b) pressupõe ajustes dos preços para o repasse integral do custo do imposto já retido por substituição tributária, mantendo-se as margens
que a cadeia de circulação possuía antes da substituição tributária ser instituída

Figura 12 - Exemplo numérico da substituição tributária “para frente” afetando o VAF 159.

159

Fonte: Autor.
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Temos, no exemplo da substituição tributária, um aumento artificial importante do
valor total da operação praticada pelo substituto tributário, vez que o valor do imposto devido
por substituição se incorpora ao valor da mercadoria vendida.
Na hipótese, embora a substituição tributária não implique, em relação ao exemplo de
tributação normal, afetação dos lucros brutos gerados pelas operações para cada um dos
envolvidos na cadeia de circulação, teremos o aumento proporcional do valor adicionado no
estabelecimento do substituto tributário e redução proporcional do valor adicionado gerado
nos estabelecimentos dos substituídos.
Há aqui uma distorção de valor adicionado pela forma de tributação da cadeia,
dissociando-se o valor adicionado efetivamente computado do que seria o reflexo do potencial
de arrecadação de um IVA municipal depurado dos efeitos da substituição tributária para
frente.
O VAF, assim, não funciona adequadamente para expurgar efeitos de substituições
tributárias, sentindo-se, em cadeias de circulação em que há substituições tributárias para
frente, importantes efeitos de distorção de valor adicionado causados pela forma heterodoxa
de tributação estadual.

2.1.5. Outra importante distorção do VAF – o problema das diferenças entre as
alíquotas internas e interestaduais.

Além das distorções causadas por situações nas quais o ICMS deixa de ser cobrado em
casos de imunidades e isenções ou é cobrado de maneira diferente nos elos da cadeia de
circulação em função de diferimento ou substituições tributárias para frente, o VAF pode
também ser afetado por outras hipóteses de aplicação de cargas tributárias diferentes em uma
mesma cadeia de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços.
Uma das hipóteses de afetação importante da adição de valor, também não tratada de
maneira adequada pelo legislador do VAF, é a diferença de alíquotas entre operações
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interestaduais e internas, existente desde os primeiros anos de vida do antigo ICM 160 e
prevista na atual legislação do ICMS.
As alíquotas internas do ICMS são definidas na forma da legislação estadual, enquanto
as interestaduais são definidas por legislação nacional, em Resoluções do Senado Federal 161.
Em geral, os Estados fixam uma alíquota geral de ICMS, usualmente definida em 17, 18 ou
19% (dezenove por cento)162, praticando alíquotas mais baixas ou mais altas para mercadorias
ou serviços específicos, conforme definido em leis estaduais.
Já as alíquotas interestaduais gerais são definidas nos termos da Resolução do Senado
Federal em 12%, em 7% (sendo essas últimas aplicáveis somente em operações que destinem
mercadorias a partir de Estados da Região Sul e Sudeste, excluído o Espírito Santo para as
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo) e em 4% (para mercadorias
importadas ou em que predominem conteúdo de mercadorias importadas163).
Assim, verifica-se uma tendência geral de que as alíquotas interestaduais e internas
sejam diferentes para uma mesma mercadoria, sendo mais comum o caso de a alíquota
interestadual ser menor do que a interna.
Sendo assim e levando em conta que o ICMS integra o valor das operações, em
operações interestaduais o valor adicionado tende a ser proporcionalmente mais baixo do que
nas operações internas em geral, o que pode ocasionar distorções importantes na distribuição
do valor adicionado em cadeias de circulação em que as mercadorias transponham a fronteira
do Estado.
Considerada, por exemplo, uma operação realizada no Estado de São Paulo com
mercadoria nacional e sujeita a uma alíquota interna de 18% (dezoito por cento) na forma da
Lei 6.374/89, seguida de uma remessa interestadual da mesma mercadoria para o Estado de

160

Na forma do art. 57 da Lei 5.172/66, a alíquota interna do ICM deveria ser uniforme para todas as
mercadorias, observando-se, no entanto, em operações interestaduais, o limite fixado em Resoluções do Senado
Federal. Tal disposição foi repetida pelo texto da Constituição de 1967. Ocorre que sob a afirmação de que se
experimentavam quedas da arrecadação do ICM em comparação com o antigo IVC, o ato Complementar 35/67
autorizou que os Estados, mediante Convênio, aumentassem a alíquota do imposto sobre circulação de
mercadorias provisoriamente para 18% (dezoito por cento), prevalecendo, ao menos desde então e por meio de
sucessivas autorizações legislativas e Convênios interestaduais, alíquotas internas mais altas do que as
interestaduais.
161

CF, art. 155, § 2o, IV.
Vide a respeito a Lei 2.657/96 do Rio de Janeiro, a Lei 6.374/89 de São Paulo, a Lei 7.014/96 da Bahia, Lei
11.651/91 de Goiás, entre outras.
163
Vide Resolução do Senado Federal 13/2012.
162
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Goiás e sujeita a uma alíquota de 7% (sete por cento), teremos no estabelecimento no qual a
mercadoria saiu por uma alíquota menor do que aquela pela qual ingressou uma distorção de
valor adicionado para menos. No limite, pode, à semelhança do já descrito para diferimentos,
isenções e imunidades, ocorrer valor adicionado negativo, caso a margem bruta gerada na
comercialização seja menor do que a diferença entre o ICMS recuperável incidente sobre a
entrada interna e o ICMS cobrado na saída interestadual.
No sentido inverso, o estabelecimento paulista que comercializar, por exemplo, uma
mercadoria recebida do Estado do Paraná com alíquota de ICMS de 12% (doze por cento) em
operação interna sujeita a alíquota de ICMS de 18% (dezoito por cento) gerará uma adição de
valor artificialmente alta para o Município de sua situação, ocasionada não por um melhor
desempenho econômico, mas pelas diferenças de alíquotas de ICMS ao longo da cadeia de
circulação.
Assim, a simples existência de alíquotas interestaduais e internas diferentes para o
ICMS ocasiona, em função da integração do valor do imposto estadual ao das operações,
distorções importantes do VAF, o que evidencia que o critério tenda a não funcionar bem em
cadeias de circulação que envolvam operações ou prestações interestaduais.
Feitas tais considerações, damos por encerrada a primeira parte da demonstração de
nossa hipótese, tendo evidenciado que o tratamento simplista de determinação da inclusão de
operações imunes, isentas, sujeitas ao diferimento ou substituição tributária, contido na
legislação do VAF desde o Decreto-Lei 1.216/72 e hoje vigente nos termos da LC 63/90, não
funciona para fazer, como pretenderam os criadores do conceito de valor adicionado, refletir
pela distribuição o potencial de arrecadação de um IVA municipal, falhando em proteger os
Municípios das exceções determinadas pela política tributária do imposto estadual.
Demonstramos ainda, que nem para as situações corriqueiras de remessas
interestaduais de mercadorias ou prestação interestadual de serviços, o VAF pode operar sem
distorcer de maneira significativa o valor adicionado em cada território e que as formas
heterodoxas de tributação do ICMS em determinadas operações e prestações podem mesmo
gerar valor adicionado negativo, prejudicando ao invés de salvaguardar os Municípios onde
ocorrem.
O mau funcionamento da medição do quanto valor é agregado em cada território, que
decorre da incompatibilidade entre a legislação do VAF (naquilo que determina considerar
valores de prestações, saídas e entradas) e a legislação do ICMS (da qual resulta que o ICMS
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seja incluído no valor de uma operação) evidencia que o legislador do VAF sempre foi
descuidado e simplista, já que desde os primórdios do ICM e do VAF (Lei 5.172/66 e Ato
Complementar 31/66 e Decretos-Lei 380/68, 1.203/72 e 1.216/72), o ICM sempre foi
marcado por tratamentos tributários diferenciados entre situações que influenciaram e ainda
influenciam o cálculo do valor adicionado.
Nesse contexto, o VAF, apesar de justificado como alternativa técnica superior a mais
simples repartição da arrecadação em cada território, não se demonstra capaz de funcionar
adequadamente no mundo real, onde o imposto estadual é marcado por exceções à tributação
normal.

2.2. VAF e sua inadequação como medida de agregação de valor em um
território.

O segundo erro de premissa que contamina a legislação do VAF e determina sua
definitiva inadequação à realidade do imposto estadual é o de conceber que as entradas e
saídas ocorridas em cada território podem, de fato e sem maiores preocupações com o efetivo
local do fato gerador definido em legislação tributária, dar a medida de adição de valor no
Município para efeitos de repartição do tributo arrecadado. Explicamos:
O Ato Complementar 31/66 continha a ideia, até hoje presente na legislação (art. 158,
§, I da CF/88), de atribuir receita do ICM aos Municípios em razão de fatos tributáveis
acontecidos em seu território.
Sendo a ideia do legislador do VAF de aproximar o índice do potencial de arrecadação
de um ICM municipal não criado, à atribuição de parte da receita do ICM (posteriormente
ICMS) arrecadado aos Municípios em razão do local de ocorrência dos fatos sujeitos, ou
potencialmente sujeitos ao imposto, devia ser conciliada com uma característica relevante
para qualquer imposto do tipo sobre valor adicionado, qual seja, a de operação da nãocumulatividade.
Seguindo tal caminho, o legislador do VAF passou a desenhar nos Decretos-Lei
380/68, 1.203/72 e 1.216/72 um mecanismo segundo o qual o valor adicionado a ser imputado
a cada Município o fosse em função do local do ocorrência do fato gerador do imposto (como
previsto no Ato Complementar 31/66), porém que correspondesse não ao valor das operações
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praticadas em cada Município, mas a um valor de saídas menos entradas em operações de
circulação de mercadorias ocorridas em cada território.
Misturou aí, sem o rigor jurídico necessário, os conceitos de: fato gerador de imposto e
de saídas e entradas, como se funcionassem harmonicamente e se referissem a uma realidade
cuja localização no espaço fosse bastante simples. Isso, em verdade, nunca ocorreu, causando
sistêmicas inadequações de operação do VAF já desde seus primórdios, o que se agravou com
a multiplicação dos tipos de fatos geradores do imposto estadual na Constituição de 1988 164.
Para entender o afirmado, é necessário conhecer um pouco mais sobre a forma de
apuração do imposto estadual pelos estabelecimentos de contribuintes do ICM (ou ICMS) e
sobre o problema da localização dos estabelecimentos.
O ICM e o ICMS são como já afirmamos impostos do tipo sobre valor agregado165 ao
qual se sujeitam, de regra, contribuintes habituais (comerciantes, industriais e produtores).
Usualmente, o cálculo e recolhimento do ICM e do ICMS não ocorrem operação a
operação, mas são feitos mediante uma apuração conjunta de todas as operações (e
prestações) sujeitas ao imposto praticadas pelo contribuinte em um determinado período. O
contribuinte do imposto, praticando com habitualidade operações sujeitas ao tributo, se
inscreve perante a repartição fiscal estadual competente e passa a escriturar em livros próprios
e em cada um de seus estabelecimentos, as operações de entrada e de saída de mercadorias
(bem como serviços prestados e tomados, no caso do ICMS) ocorridas em um determinado
período. Para tanto, toma créditos correspondentes ao imposto cobrado sobre operações de
que resultaram as entradas de mercadorias no estabelecimento e apura débitos
correspondentes às saídas promovidas (e também serviços prestados, no caso do ICMS).
Atingido o prazo final do período de apuração, o contribuinte chega a um saldo do imposto a
recolher ou um crédito do imposto a transportar para o período de apuração seguinte. Na
primeira hipótese, recolhe, na forma determinada pela legislação estadual, o imposto devido e,
na segunda, escritura o valor do crédito que lhe sobrou nos livros próprios utilizados para o
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O ICMS avançou sobre o campo reservado aos impostos de competência da União sobre lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos, sobre energia elétrica, partilhados com Estados e Municípios na forma do art.
26 da CF de 1967. Também avançou sobre os impostos sobre comunicações e transporte intermunicipal e
interestadual, previstos no art. 21, VII da CF de 1967.
165
Impostos do tipo por valor agregado tiveram sua implantação disseminada pelo mundo a partir da segunda
metade do século XX, com intensificação do processo a partir de 1970. Bird e Gendron (2001, p. 1) apontavam a
utilização do imposto sobre valor adicionado por 123 países, vários dentre os quais estruturados como federação.
A peculiaridade da utilização do ICM (posteriormente ICMS) como IVA ou VAT de perfil amplo é incomum na
experiência mundial. O assunto é tratado em mais profundidade em Castilho (2012).
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próximo período de apuração. Tal sistemática denomina-se “Regime Periódico de
Apuração”166.
Justamente em função da apuração periódica, ganham importância para o VAF a
figura do contribuinte habitual do imposto estadual e a do estabelecimento como fonte das
informações sobre saídas e entradas que serão utilizadas para fins do cálculo do valor
adicionado em cada território.
Ocorre que, considerada a complexidade do imposto, sobretudo após 1988, nem todos
os fatos geradores do ICMS são praticados por contribuintes habituais e nem todos os fatos
geradores ocorrem no estabelecimento.
Iniciemos o aprofundamento da descrição da dissociação entre legislação do ICMS e
do VAF com uma análise mais detalhada da figura do estabelecimento.

2.2.1. Do estabelecimento para fins de VAF

A legislação nacional do ICM e posteriormente a do ICMS sempre tratou de definir o
estabelecimento como centro autônomo de apuração do imposto167.
Mas o que, afinal, para a legislação tributária, é um estabelecimento e onde se
localiza?
O conceito de estabelecimento é encontrado na legislação civil e comercial, que o
define por seu aspecto abstrato, relacionando-o a uma espécie de organização voltada a uma

166

Tal como já previa o Decreto-Lei 406/68 em seu art. 3o, I e hoje se encontra positivado nos artigos 20, 24 e 25
da LC 87/96, o funcionamento do ICMS como imposto não cumulativo, apurado por estabelecimento e mediante
a compensação da soma de débitos e créditos em um determinado período de apuração e o art. 26 da mesma lei
que determina que a apuração do imposto separadamente por operação com uma mesma mercadoria seja a
exceção criada por lei estadual.
A título de exemplo do detalhamento da operação do regime periódico de apuração vide artigos 87 a 102 do
Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (Decreto 45.490/00).
167
Art. 11, § 3º, II da LC 87/96. Destaca-se que, desde a Lei 5.172/66 já existiu, no art. 54, a previsão da
apuração do ICM por períodos e em função do imposto referente a mercadorias saídas e o imposto pago por
mercadorias entradas no estabelecimento.
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finalidade e, mais especificamente, como um conjunto de bens materiais e imateriais
organizados e voltados à realização da atividade empresária168.
Na determinação do local da ocorrência de fatos geradores do ICMS, contudo, a
legislação comercial e civil, apegada a critérios mais abstratos da definição de
estabelecimento não é suficiente.
A legislação tributária e especificamente a do ICMS169, longe de se aproximar da ideia
mais abstrata de identificação do estabelecimento com uma organização de bens voltados a
uma finalidade, tem uma visão bastante peculiar dessa figura jurídica, relacionando-o a um
local de realização de atividades170 e afirmando a autonomia de cada um dos estabelecimentos
de um mesmo contribuinte para efeitos de apuração do imposto.
Na prática, tal forma de tratamento vai resultar em considerar o estabelecimento como
um centro de imputação autônomo171 de deveres tributários, determinando que este se
inscreva perante uma repartição fiscal, emita documentos fiscais, escriture livros e apure o
imposto a recolher ou compensar de maneira separada dos demais estabelecimentos do
mesmo contribuinte. Tais informações servem também como fonte para apuração do VAF172.
Considerada a importância do estabelecimento como centro de geração do valor
adicionado, buscamos definir como se define e onde exatamente se localiza o estabelecimento
que apurará o VAF.

168

A propósito o art. 1142 do Código Civil de 2002, Lei 10.406/2002, que define considerar-se estabelecimento
“todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa”.
169
LC 87/96, art. 11, IV, § 3º.
170
Sobre o estabelecimento, observamos em Féres (2007, p. 2 a 23) a ponderação sobre a existência de um
conceito vulgar de estabelecimento coincidente com o local onde o empresário se encontra com sua clientela,
oposto a um conceito de um estabelecimento como instrumento utilizado pelo empresário na realização de sua
atividade econômica, compreendendo bens corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis, dependendo da sorte da
empresa a que se destinem os bens. A legislação tributária parece se apegar a esse conceito denominado “vulgar”
por Féres, identificando o estabelecimento com um local físico onde ser realizam atividades. Especificamente na
legislação do ICMS, encontramos no art. 11, § 3º da LC 87/96 a seguinte definição: “para efeito desta Lei
Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se
encontrem armazenadas mercadorias”.
171
Nem o disposto no artigo art. 25 da LC 87/96, que permite a compensação recíproca de saldos devedores e
credores entre estabelecimentos de um mesmo sujeito passivo situados em um único Estado desmente a
obrigação de, em um primeiro momento, proceder o contribuinte à apuração autônoma do saldo devedor ou
credor do ICMS por estabelecimento.
172
A legislação complementar não chega a afirmar que o contribuinte do imposto é o estabelecimento,
limitando-se a ditar a autonomia dos estabelecimentos de um mesmo contribuinte, conforme seu art. 11, IV, § 3º,
II.
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Tomando em conta que o estabelecimento é definido na legislação tributária como
local de realização de atividades, poderíamos, em princípio, buscar simplesmente em sua
localização geográfica a solução para o problema de determinação do local dos fatos
geradores do ICMS, separando-os por Município para fins de repartição do ICMS.
A facilidade aparente de identificação geográfica do lugar do estabelecimento decorre
do fato de que vulgarmente se estabelece a noção de estabelecimento comercial como a de um
lugar físico, no qual há estoques, entradas e saídas físicas de mercadorias e que serve para que
os clientes fechem negócios com o empresário173.
Ocorre que, nem sempre o lugar do estabelecimento é de fácil verificação, pois a
atividade empresária, mesmo aquela relacionada à circulação de mercadorias, não é realizada
sempre sob seus aspectos materiais e imateriais em um único lugar 174 ou mesmo em um único
Município. Teremos, por vezes, que lidar com problemas relativos a:
i)

estabelecimentos que concentram os bens relacionados a determinada
atividade do contribuinte, mas cuja área territorial está em mais de um
Município;

ii)

contribuintes que realizam as atividades de circulação de mercadorias com
separação do estabelecimento que concentra atividades de vendas e compras
e do que produz, recebe, estoca ou remete mercadorias ou

iii)

estabelecimentos cujo tipo de atividade transpõe suas fronteiras geográficas,
como ocorre sobretudo para algumas atividades econômicas incorporadas ao
campo do imposto estadual em 1988, sendo esse o caso do transporte, da
geração e comercialização da energia elétrica, dos serviços de comunicação,
especialmente as telecomunicações.

Tratamos primeiro dos estabelecimentos geograficamente situados em mais de um
Município, para evidenciar que esses apresentam riscos e dificuldades de aplicação para o
VAF, sem expor, contudo, a inadequação da formulação jurídica do critério.

173

A noção de fatos geradores ocorridos no estabelecimento se ajusta facilmente a estabelecimentos varejistas
que possuem estoques de mercadorias. Em outras hipóteses, a complexidade da organização da atividade faz
esvair a certeza sobre o local em que se situa a atividade e, por conseguinte, o local de ocorrência de fatos
geradores do ICMS, levando a cogitações sobre o que determina o local do estabelecimento, mais ou menos na
linha do discutido nos julgados de Tribunais Superiores mencionados neste trabalho.
174
A simplificação permitida para a circulação de mercadorias, resultante do apego ao aspecto físico da
circulação como fato gerador do ICMS não funciona bem para mercadorias que não transitam pelo
estabelecimento vendedor ou não podem ser estocadas e funciona ainda pior para estabelecimentos prestadores
de serviços sujeitos ao ICMS.
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Embora raros do ponto de vista do número total de estabelecimentos de contribuintes
do ICMS, os estabelecimentos situados fisicamente em mais de um Município são
importantes para o VAF, pois em tal categoria acabam por se enquadrar estabelecimentos que
realizam volumes consideráveis de operações e que têm grande importância regional,
especialmente no setor de produção agropecuária (em grandes propriedades), no setor de
geração de energia elétrica (sobretudo na geração de energia hidrelétrica), de mineração,
produção, refino e distribuição de petróleo 175.
Considerado que um estabelecimento pode se situar fisicamente e possuir bens no
território de mais de um Município, como definir o local de sua situação e o local onde
adiciona valor para fins de repartição do ICMS?
As soluções mais plausíveis de interpretação sobre o local do VAF não se apegam
unicamente ao critério geográfico, mas levam em consideração a realidade jurídica do local
do estabelecimento, definido contribuinte autônomo do ICMS na forma da Lei Complementar
87/96. Enquanto realidade determinada pelo direito, o local de um estabelecimento segue
critérios parecidos como os de domicílio eleito pelo contribuinte pessoa jurídica para a
situação jurídica de suas atividades e do centro a partir do qual por elas responderá perante as
autoridades tributárias176.
Na forma do art. 127 do CTN, o contribuinte define seu domicílio, o que, para fins da
autonomia do estabelecimento prevista na legislação de ICMS, significa escolher um local de
situação do centro de imputação de deveres tratado na legislação tributária como
“estabelecimento autônomo”.
Deverá, em tal tarefa, relacionar o local do estabelecimento com o próprio local de
situação física dos bens ou dos fatos afeitos ao campo de incidência do ICMS.

175

No caso da atividade agropecuária e considerada a estrutura fundiária brasileira, é muito comum a produção
em áreas extensas, que não respeitam fronteiras municipais ou mesmo de Estados. Do mesmo modo, no setor de
produção de energia elétrica e considerada a opção brasileira por privilegiar as hidrelétricas, é muito comum que
os estabelecimentos das usinas geradoras se estendam pelo território de mais de um Município, vez que os rios,
muito frequentemente marcam fronteiras dos Municípios e de Estados. No caso específico da extração mineral, é
comum que a área de mineração seja extensa tanto na superfície quanto no subsolo explorado, pautando-se
simplesmente por critérios de localização do próprio minério, também sem se preocupar com os limites das
fronteiras municipais. No caso do petróleo, além das grandes áreas de produção, temos na estrutura de transporte
por dutos equipamentos pertencentes a um estabelecimento que se estendem para fora de suas fronteiras físicas.
176
Levando em conta que a Lei Complementar 87/96 impõe que se considere cada estabelecimento dedicado às
operações de circulação de mercadorias como autônomo na apuração do ICMS, para fins desse imposto, faz
sentido falar em domicílio do estabelecimento, embora o conceito pareça um tanto estranho sob o ponto de vista
da unicidade da pessoa jurídica titular de vários estabelecimentos frente à legislação civil.
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Tal decisão é submetida à autoridade tributária, que pode no curso da atividade de
fiscalização, recusar o domicílio eleito caso esse não corresponda a local de situação de bens
ou dos fatos que dão origem à obrigação ou dificulte a apuração e fiscalização do imposto177.
A consagração da eleição do local do estabelecimento pelo contribuinte e da sujeição
dessa escolha à fiscalização pelas autoridades tributárias consagra a noção de unicidade do
estabelecimento, permitindo coerência no cálculo do valor adicionado, qualquer que seja o
domicílio eleito do estabelecimento situado na área de mais um Município178

179

, vez que

haverá sempre um centro de apuração do imposto que realiza operações e calcula um valor
adicionado determinado pela diferença entre entradas e saídas de mercadorias e serviços
prestados e serviços tomados na realização de suas atividades180 181.

177

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação
aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro
habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em
relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade
tributante.
§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á
como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos
ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a
arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.
178
Vale notar que a jurisprudência do STF se inclinou no sentido da posição da unicidade do estabelecimento
para fins de VAF, o que foi definido na ação direta de inconstitucionalidade 1.423/SP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, julgada definitivamente em 16.05.2007, mas com liminar concedida já em 1996. Disponível em:
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+1423%2ENU
ME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+1423%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http:
//tinyurl.com/n67njj7 Acesso em 21/02/2013 às 21:21h.
179
A ideia de unicidade do estabelecimento também se afigura melhor do que a tentativa de ponderação da
importância de bens localizados em cada Município para criar um estabelecimento com mais de um domicílio.
No Estado de São Paulo, se observarmos as regulações a respeito do local do estabelecimento, temos o parágrafo
primeiro do artigo 20 do Decreto 45.490/00, determinando a inscrição do estabelecimento no local de sua sede
ou no Município em que possua maior área territorial caso a sede não possa ser identificada. A definição, que
parece apontar para a unicidade do cálculo do VAF é desmentida em parte pela ponderação de valor adicionado
por área cultivada no setor de produção agrícola (não repetida para produção mineral, de petróleo ou energia
elétrica), constante do denominado “Manual da DIPAM”, que regula a prestação de informações da “Declaração
para o Índice de Participação dos Municípios paulistas na arrecadação de ICMS” prevista no art. 19 da Portaria
CAT 36/2003.
180
No Estado de São Paulo, o estabelecimento que se estenda pela área de mais de um Município deve se
inscrever perante a repartição fiscal do Município onde se localizar sua sede, ou, na falta dessa naquele em que
possua mais área territorial, na forma da lei 6.374/89, art. 16, § 3º. Não se tem notícia da contestação judicial da
constitucionalidade de tal definição.
181
A eleição do local do estabelecimento não inviabiliza aplicação do VAF, mas evidencia a volatilidade do
critério, visto que, no caso de estabelecimentos considerados unos e situados fisicamente na área de um
Município, o contribuinte pode eleger qualquer dos Municípios como o local do estabelecimento para fins
jurídicos de seu domicílio de contribuinte do ICMS, fazendo o VAF flutuar de Município para Município sem
que a própria organização da atividade se altere.
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A questão aqui é que, embora não se torne inviável em sua definição, o VAF ficará,
nesses casos, sujeito ao arbítrio e à mobilidade espacial, vez que o contribuinte ou autoridade
tributária estadual poderão deslocar juridicamente o local do estabelecimento (e com ele o
valor adicionado) de um Município para outro, mesmo sem que ocorra deslocamento de
fatores de produção do estabelecimento.
Isso dito, abordamos o mais complicado problema do contribuinte que organiza a
atividade de circulação de mercadorias separando, por estabelecimentos, a produção da
comercialização das mercadorias ou mesmo estruturando, a partir de centros de distribuição
regionais, uma logística de comercialização repartida em vários estabelecimentos.
O conceito de estabelecimento funciona como centro de apuração do VAF na medida
em que se pode identificar na cadeia de circulação que há um estabelecimento que adquire
mercadorias e toma serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e,
em seguida, presta serviços da mesma natureza e revende mercadorias, praticando fatos
geradores do imposto. Há, nesse contexto, operações afeitas ao campo de incidência do
imposto que geram entradas e saídas, possibilitando uma medição do valor adicionado no
território do Município onde se situa o estabelecimento, o que, reflete, grosso modo, o que
seria o potencial de arrecadação de um imposto sobre valor adicionado municipal.
O problema dos contribuintes que verticalizam a cadeia de circulação concentrando
em estabelecimentos autônomos, mas da mesma empresa, a produção e revenda de
mercadorias ou dos que dividem a logística da circulação física das mercadorias em
estabelecimentos diferentes é que a estruturação da atividade em tais casos pressuporá a
ocorrência de circulação física de mercadorias entre estabelecimentos em operações nas quais
a mercadoria sai do estabelecimento, mas não troca de titularidade. Tais operações são
denominadas para efeitos de ICMS como “transferências”.
Há um problema jurídico sério envolvendo as transferências e a legislação do ICMS,
especificamente definido como uma controvérsia sobre a configuração do fato gerador do
imposto nas saídas físicas ou jurídicas de mercadorias.
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A discussão, antiga e mal resolvida, opõe os termos expressos da Legislação
Complementar, que define a ocorrência do fato gerador na saída física de mercadorias 182 e a
noção jurisprudencialmente consagrada de que a hipótese de incidência do ICMS somente se
configura quando ocorre a circulação jurídica das mercadorias, com a transmissão183 de sua
propriedade – caso em que a circulação física das mercadorias se presta somente para
exteriorizar a circulação jurídica e demarcar no tempo o momento em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Na prática, o conflito de ideias sobre a necessidade de haver a transferência de
propriedade da mercadoria para configurar o fato gerador do ICMS desemboca na discussão
sobre a viabilidade de se considerar ocorrido o fato gerador do ICMS na saída de mercadorias
em operações de transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.
A situação foi avaliada pelo Poder Judiciário até o Superior Tribunal de Justiça, que,
acolhendo a noção da circulação jurídica como integrante indissociável do fato gerador do
ICMS, editou a Súmula 166, definindo que não configura fato gerador do ICMS o
deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Do ponto de vista do VAF, a Súmula 166 do STJ cria estabelecimentos que,
integrando cadeias verticalizadas, não realizam ao menos em parte de sua atuação, saídas que
correspondam, segundo a interpretação jurisprudencial, a fatos geradores do imposto.
Em tais contribuintes, seguindo-se a jurisprudência do STJ, a apuração do VAF ficaria
bastante prejudicada enquanto medida de valor adicionado.
Longe de ser uma questão teórica, o problema das transferências tem ensejado
disputas judiciais relevantes no que diz respeito ao VAF, concentrando, em verdade, a maioria
dos julgados sobre o tema em Tribunais Superiores.

182

Aqui não tratamos dos serviços afeitos ao campo de incidência do ICMS.
A propósito, também, a firme linha de decisões do STF sobre a não geração de valor adicionado em
transferências: RE 596.983-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 12-5-2009, Segunda Turma, DJE de 295-2009. AI 618.947-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 2-3-2010, Segunda Turma, DJE de 26-32010; RE 267.599-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 24-11-2009, Segunda Turma, DJE de 11-122009; AI 693.714-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 30-6-2009, Primeira Turma, DJE de
21-8-2009; AI 481.584-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 30-6-2009, Primeira Turma, DJE de 21-82009.
183
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As demandas relacionadas às transferências expressam um conflito de interesses entre
Municípios acerca da incidência do ICMS, de onde resulta a discussão sobre locais onde
ocorrem fatos geradores nas cadeias verticalizadas de produção e sobre a que município deve,
nesses casos, ser creditado o valor adicionado. São tais demandas, em verdade, as melhores
fontes jurisprudenciais sobre questões conceituais acerca do VAF.
Pesquisando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, encontramos no STJ e STF
julgados que tratam especificamente do problema da aplicação da Súmula 166 como fator de
afetação do cálculo do VAF, valendo destacar o quanto decidido pelo STF no Recurso em
Mandado de Segurança Nº 19.010–GO184, pela clareza da fundamentação do julgado.
O mandado de segurança em questão foi impetrado pelo Município de São Simão de
Goiás, que possui em seu território uma usina geradora de energia elétrica e que se sentiu
prejudicado pelo fato de que as transferências de energia realizadas para outros
estabelecimentos da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG não vinham sendo
computadas pela Secretaria da Fazenda do Estado para fins de cálculo do VAF e repartição
consequente do ICMS. No julgamento da causa, o Ministro Luiz Fux, relator do processo e
seguido por seus pares por unanimidade, confirmou a aplicação da Súmula 166 do STJ como
causa para a não consideração de valor adicionado nas transferências, destacando-se em sua
fundamentação os seguintes trechos:
“Com efeito, a jurisprudência cristalizada no âmbito do STJ é no sentido de
que “não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166)”.
Deveras, é cediço na Corte que a configuração da hipótese de incidência do
ICMS reclama a ocorrência de ato de mercancia, vale dizer, a venda da
mercadoria.
Os autos retratam hipótese em que não houve a transferência de titularidade
da mercadoria, senão vejamos: a energia elétrica gerada pela Usina
Hidrelétrica situada em São Simão - GO, de propriedade da CEMIG, foi
remetida para o estabelecimento da citada companhia energética (sede),
localizado em Minas Gerais, no qual restou comercializada. A remessa da
energia elétrica se deu no âmbito de uma mesma empresa, inexistindo a
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Acórdão publicado em 23/11/2006. Relator Min. Luiz Fux.
Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/revista/abreDocumento.jsp?componente=ATC&sequencial=2510256&num_r
egistro=200400560305&data=20061123&tipo=91&formato=PDF Acesso em 01/08/2013.
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transferência de titularidade do bem, vale dizer, a venda da mercadoria.
Deveras, a mera saída física da mercadoria do estabelecimento produtor para
o estabelecimento distribuidor não configura operação tributável pelo ICMS,
cujo fato imponível demanda a circulação econômica do bem, razão pela
qual não pode ser computada para o cálculo do valor adicionado de
participação do Município na arrecadação da exação pelo Estado Membro.
(...)
Não se trata de operação imune, mas, sim, de hipótese fática que refoge da
regra-matriz de incidência do ICMS sobre energia elétrica (...)”.

A decisão adotada no acórdão citado é a de fixar que as operações de transferência
sem a correspondente venda não possam ser consideradas incluídas no campo de incidência
do ICMS. Nessa linha, a transferência não é nem fato gerador do ICMS, nem objeto de
imunidade, isenção, diferimento ou substituição tributária qualificados pela LC 63/90 como
passíveis de cômputo para fins de VAF

185

. Indiretamente, definiu-se que fatos que não são

afeitos ao corte constitucional da competência para tributar o ICMS não podem ser geradores
de valor adicionado. Também e com ainda mais importância, definiu-se que o valor
adicionado surge no local da prática do fato gerador186, independentemente de ter havido em
tal território uma entrada sujeita ou passível de se sujeitar ao imposto.

185

Na mesma linha o julgamento do MS 9704-GO, DJ de 11/09/2000, Relator Min. Peçanha Martins.
Disponível em:
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=199800304517&pv=010000000000&tp=51.
Acesso em 1/08/2013, às 12:30h.
Também em linha idêntica o julgamento do Agravo Regimental em Embargos de Divergência em Recurso
Especial Nº 933.890 – GO, DJ de 03/09/2007, Relator Ministro Francisco Falcão.
Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200700522744&dt_publicacao=03/09/2007Acesso
em
2/08/2013, às 20:24h.
186
Não especificamente sobre a aplicação do valor adicionado em transferências, mas tratando da própria
ocorrência de fato gerador de ICMS na geração de energia elétrica, que levasse à adição de valor para fins de
repartição do ICMS mesmo da comercialização da energia, houve divergência no STJ. Destaca-se na linha da
consideração da ocorrência de fato gerador na geração de energia elétrica o decidido no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança 2010/0189756-0, julgado pela Segunda Turma na Relatoria do Min. Herman Benjamin,
DJe de 02/08/11.
Disponível em:
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=valor+adicionado+ICMS&&b=ACOR&p=true&t=&l=
10&i=8. Acesso em 20/05/2013, às 13:00h.
A controvérsia, no entanto, não está em considerar se pode haver ou não VAF sem fato gerador do ICMS, mas
sobre a questão da ocorrência de fato gerador na geração de energia.
A tese da incidência do ICMS na geração de energia elétrica com efeitos para o VAF veio a ser posteriormente
derrotada, pacificando-se a jurisprudência do STJ no sentido da não incidência na geração, mas somente na
comercialização, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência 811.712/SP, p. em 12.12.2012, Relator
Min. Hamílton Carvalhido.
Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revistaeletronica/inteiroteor?num_registro=201000566779&data=6/3/2013.
Acesso em 2/08/2013 às 20:35h.
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Em linha análoga e decidindo sobre a extração de minérios, o STJ firmou no
julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança
2010/0119457- 2187, que o local da extração188 subterrânea do minério ou da “boca” da mina
não importa para fins de valor adicionado, visto que havendo transferência da mercadoria a
outro estabelecimento, somente haverá adição de valor no Município do estabelecimento que
comercializa a mercadoria.
O Supremo Tribunal Federal segue a linha do STJ, decidindo pela inexistência de fato
gerador do ICMS em transferências e firmando, sempre, que o simples deslocamento físico de
mercadorias não merece ser computado para fins de VAF. Assim se ilustra pelo caso relativo
a transferências de energia elétrica gerada, conforme decidido no Agravo Regimental em
Recurso Extraordinário 466.526-GO189. Ao julgar o caso, o STF, referindo-se à Súmula 166
do STJ atrela o conceito de valor adicionado ao local de ocorrência do fato gerador do ICMS,
afirmando que não há VAF a ser computado em transferências físicas de mercadorias sem
circulação jurídica correspondente.
Sobre as transferências de minério e exclusão dos Municípios onde se situa a mina do
cálculo do VAF, o STF se posiciona na mesma linha, como se evidencia no julgamento do
Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 422.051-MG190

187

191

, no qual, mais uma vez,

DJe
de
28/06/2012,
Relator
Min.
César
Asfor
Rocha.
Disponível
em:
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201001194572&dt_publicacao=28/06/2012Acesso
em
3/08/2012 às 21:30h
188
É interessante pensar que a comercialização dos minérios sequer é identificável com a riqueza relacionável a
um território de um Município, vez que a adição de valor em tais casos advém em grande parte da própria
existência de riquezas minerais, que são de propriedade da União e exploradas mediante concessão. No entanto,
seguida a lógica de privilegiar a primeira venda do minério como concentradora de toda a agregação de valor,
teremos a atividade como forte geradora de valor adicionado em um Município, possivelmente o da sede da
empresa mineradora, que se relaciona com outras pessoas jurídicas e naturais e pratica operações de compra e
venda. A mesma lógica vale para o petróleo e evidencia a baixa referibilidade do ICMS e do VAF à agregação
econômica efetiva de valor no território do Município como causa intrínseca de consideração do índice como
concentrador de recursos.
Sobre o assunto, Serra (2006) afirma que renda das minas, quando retida pelos proprietários, revela-se um ganho
para o qual estes não contribuíram. Participações governamentais na extração de minério deveriam capturar
rendas diferenciais em benefício de toda a sociedade. Defende, ainda, que somando a esta interpretação da
gênese das rendas minerais a informação sobre a titularidade da União sobre as jazidas minerais, seria razoável
advogar que essas rendas deveriam ser revertidas para toda a sociedade.
189
DJE DE 04/10/12, Rel. Min. Carmen Lúcia. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+466526
%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+466526%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos
&url=http://tinyurl.com/curt2k3. Acesso em 3/08/2013 às 22:00h.
190
DJE de 25/06/2010, Rel. Min. Eros Grau. Disponível em:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612522. Acesso em 3/08/2013 às 23:10h.
191
A preferência por comentar a posição do STJ mais detidamente do que a do STF para tais casos vem não só
da existência da Súmula 166 do STJ, mas também da circunstância de o STF entender para a maioria dos casos
que as questões relativas ao VAF são infraconstitucionais, sendo raras as análises de mérito de controvérsias
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determina obrigatório o cômputo do VAF exclusivamente para o Município onde possa ser
identificado o contribuinte que promove saídas jurídicas de mercadorias.
A posição dos Tribunais Superiores acerca da forma de aplicação pretendida da não
incidência do ICMS sobre transferências tem, como afirmado, efeitos importantes para o
VAF192. A adoção da circulação jurídica, por coerência, deveria funcionar não como
interferência pontual no cálculo do VAF em transferências, mas como uma verdadeira
revolução na concepção do local do valor adicionado, em todas as operações sujeitas ao
imposto. Explicamos:
Ao abandonarmos a noção de uma circulação física para considerarmos a circulação
jurídica como necessária à configuração da “circulação de mercadorias”, como fazem o STJ e
o STF, em verdade, enfrentamos dificuldades em manter de pé a noção de autonomia dos
estabelecimentos para fins de determinação do local de ocorrência do fato gerador do ICMS.
A autonomia do estabelecimento para efeito das obrigações tributárias perante o Fisco
funciona por uma ficção jurídica construída para fins de ICM (posteriormente ICMS) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. É atrelada fortemente à realidade física da
atividade do contribuinte, verificável no local do estabelecimento que concentra a parte
tangível dos bens organizados para a realização de seu objetivo de produzir e de comercializar
mercadorias e do qual as mercadorias produzidas ou revendidas “saem” com destino a outros
estabelecimentos.
Uma vez desvinculada a circulação de seu critério físico, para fins de ICMS
dificilmente poderíamos nos apegar à própria noção de que o estabelecimento realiza
operações193 de circulação de mercadorias, visto que, sendo um conjunto de bens organizado a
uma atividade e não um sujeito de direitos e obrigações, o estabelecimento simplesmente não
celebra vendas e compras - sempre realizadas pela pessoa natural ou jurídica dedicada à
atividade empresarial.

sobre a forma de cálculo do índice. O pronunciamento sobre o local da agregação de valor nos casos das usinas
hidrelétricas e empresas mineradoras é excepcional no STF.
192
A aparente pacificação jurisprudencial trazida pela edição da Súmula 166 esbarra em algumas dificuldades
práticas para sua implementação. É comum que os contribuintes prefiram seguir a posição mais literal da
legislação complementar, encampada pelos Estados e tributar as transferências. A propósito as considerações
contidas no capítulo 5 deste trabalho.
193
Ataliba e Giardino (1983), expondo sobre o conceito de operações, o identificam como atos jurídicos
produtores de eficácia jurídica, sendo as operações de circulação de mercadorias subespécies desses tipos de ato:
Operações são atos jurídicos; atos regulados pelo Direito como produtores de determinada
eficácia jurídica; são atos juridicamente relevantes; circulação e mercadorias são, nesse
sentido, adjetivos que restringem o conceito substantivo de operações.
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Desse modo e sob a luz da prevalência radical do critério jurídico da circulação, cai a
noção de separação da empresa em estabelecimentos para fins de ICMS.
Por conseguinte e para fins de valor adicionado, ao mesmo tempo, cairia a própria
noção de valor adicionado pelos contribuintes situados nos diferentes territórios de diferentes
Municípios nas empresas com vários estabelecimentos, o que não é percebido pelos Tribunais
Superiores quando atrelam o valor adicionado à ocorrência de operações de compra e venda
de mercadorias.
Em verdade, aplicadas coerentemente, a prevalência do critério jurídico da circulação
e sua transposição para o cálculo do VAF levariam, não importando se em transferências ou
em vendas e compras, à necessidade de considerar que todo o valor adicionado deveria
sempre ser computado para o Município da sede da empresa ou no local de domicílio do
empresário pessoa natural. Não poderia mais se falar, como se faz frequentemente, em
estabelecimento comercializador ou em peculiaridades relativas à não incidência do ICMS em
transferências, devendo, ao contrário, se identificar os fatos geradores como estando
concentrados sempre na sede das pessoas jurídicas e no domicílio das pessoas físicas, únicas
compradores e vendedores de mercadorias.
Tal incoerência de premissas, minorada pela baixa litigiosidade no campo tributário
acerca das transferências194, mas presente nas discussões judiciais frequentes sobre o VAF
evidencia, também, a dificuldade de adesão da legislação nacional do VAF ao fenômeno
complexo das incidências tributárias definidas na legislação do ICMS interpretada pelos
Tribunais Superiores, o que prejudica um funcionamento adequado e coerente do índice de
valor adicionado como critério de repartição.
Abandonando o realce à falta de coerência das premissas do STF e do STJ nos
julgamentos sobre o VAF em transferências, podemos admitir como fazem os Tribunais, que
haveria um “estabelecimento” comercializador de mercadorias e buscar analisar os efeitos de

194

Consideradas as dificuldades geradas para a não-cumulatividade, a administração do imposto e a repartição
das bases espaciais de tributação entre Estados, pode-se afirmar que a maioria ampla dos contribuintes e dos
Estados resiste à aplicação da Súmula 166, prevalecendo, em geral, a tributação de tais operações.
Tendo em vista tal acomodação de interesses, as contestações da tributação das transferências, pelo ponto de
vista do direito tributário, tendem, em geral a ser raras.
Do ponto de vista do VAF, e considerado que o interesse dos Municípios não se alinha aos dos contribuintes
nem ao do Fisco Estadual, o interesse na demanda permanece e os casos de socorro ao judiciário que
determinaram a desconsideração do valor de transferências para fins de cálculo do valor adicionado são comuns
no STJ, embora possa se afirmar que são concentrados em situações envolvendo grandes contribuintes do
imposto, como é o caso de usinas geradoras de energia elétrica e estabelecimentos mineradores.
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tal premissa para todo o sistema de apuração da repartição do imposto. Identificado um
estabelecimento comercializador, o mais óbvio dos efeitos para o VAF seria a concentração
radical do VAF no Município “comercializador”, o qual, normalmente viria identificado com
a sede da empresa em caso de cadeias produtivas verticalizadas. Tal fato, possivelmente,
levaria a um sistemático privilégio dos grandes centros e capitais de Estado, que geralmente
concentram sedes e setores comerciais de grandes empresas, em detrimento de Municípios do
interior dos Estados.
Para além da concentração do VAF, o efeito mais importante da Súmula 166 do STJ
para a apuração do VAF seria o da consagração da possibilidade de alteração do local do VAF
por simples decisão de alteração do “vendedor”195 em contratos de compra e venda relativos a
mercadorias produzidas. Simples alteração de sede ou do “vendedor” em contratos de compra
e venda sem mudança do local de produção e consequentemente da oneração da infraestrutura
do Município pela atividade ocorrida em seu território, pode alterar o VAF. Revela-se, assim,
que o critério jurídico da circulação considerado em termos radicais como fez o STJ, adiciona
importante instabilidade ao cálculo da participação de um Município no ICMS ao longo do
tempo.
Um terceiro e também importante efeito da jurisprudência sobre as transferências de
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é o de que, considerado o campo de
incidência do ICMS definido pelo STJ, haveria, para fins de VAF, no Município de onde se
remeteu a mercadoria produzida e transferida, entradas de mercadorias sem saídas
correspondentes. Ao mesmo tempo, no Município onde a mercadoria foi recebida para
comercialização, existiriam saídas sem a correspondente entrada anterior sujeita ao campo de
incidência do imposto. Tal fato levaria a um cômputo de valor adicionado negativo no
Município

remetente

comercializador

196

e,

ao

mesmo

tempo,

fortemente

positivo

no

destinatário

, que sequer suporta com sua infraestrutura local a atividade de produção.

Feitas tais considerações percebemos que, embora se possa chegar a um critério que
privilegie a apuração do valor adicionado a partir da instável, mas juridicamente viável

195

A aplicação da ideia de que um estabelecimento e não a própria pessoa jurídica considerada como um todo
seja o “vendedor” da energia elétrica gerada parece-nos bastante estranha do ponto de vista da estrutura da
relação obrigacional da qual decorre a circulação da mercadoria. Uma vez abandonado o critério físico da
circulação, fica difícil continuar apegado à ideia de que a venda ocorra em um dos estabelecimentos, visto que o
negócio jurídico de venda e compra é celebrado com a empresa e não com um de seus estabelecimentos.
196
Ou no local da sede da empresa o domicílio do empresário, caso mantida a coerência de considerar que a
venda e compra não é celebrada pelo estabelecimento.
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eleição do local único de apuração do ICMS para o contribuinte cujo estabelecimento se
estende pelo território de mais de um Município, temos enormes dificuldades de verificar,
perante o direito, a efetiva operação do VAF como medida de adição de valor em um
território nas cadeias verticalizadas de produção, que congregam grandes empresas
contribuintes do ICMS.
A não incidência do ICMS nas transferências gera a quebra da equação do valor
adicionado, determinando que haja em alguns locais, entradas sem saídas e em outras saídas
sem entradas de mercadorias. Nesse último caso, embora concentrados em estabelecimentos,
os fatos geradores ocorridos nos territórios dos Municípios ficam longe de refletir o “potencial
de arrecadação do ICMS municipal” que justificou a criação do VAF. Há desse modo, a
entrega de valores ao Município, mas de maneira já bastante dissociada, juridicamente, da
fórmula de “entradas-saídas”, que refletiria o valor adicionado em um território.
Dito isso, passamos a tratar da situação ainda mais grave para a operação do VAF
consistente nos fatos geradores não relacionados a estabelecimentos.

2.2.2. Dos fatos geradores do ICMS não relacionados diretamente a
estabelecimentos.

O problema dos fatos geradores não relacionados a estabelecimentos determina um
descasamento importante entre a regulação da formação e apuração do VAF prescrita em
legislação financeira e a realidade do imposto que se pretende repartir. Tal inadequação já
existia nos primórdios do VAF, mas se agravou substancialmente com a ampliação das bases
do tributo estadual e surgimento do ICMS na Constituição de 1988.
Analisando a concepção inicial do VAF, percebemos que, quanto à fórmula das saídas
e entradas ocorridas em um estabelecimento, o critério já se descolava da variedade de fatos
geradores do ICM mesmo na década de 1960. Vejamos.
Ao analisarmos a legislação do ICM trazida pela Lei 5.172/66, que implementava o
imposto estadual sobre a circulação de mercadorias previsto na Emenda Constitucional 18/65,
temos que o único fato gerador do imposto foi identificado como a saída de estabelecimento
comercial, industrial ou produtor.
Tínhamos, então, e partir da leitura da redação original da Lei 5.172/66, que:
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a) saídas de mercadorias e fatos tributáveis pelo ICM podiam ser tratadas como
expressões sinônimas;
b) todos os fatos geradores ocorriam na saída do estabelecimento e, por conseguinte,
no local de sua situação e
c) as entradas de mercadorias que seriam consideradas para fins de cálculo do valor
adicionado também ocorriam no estabelecimento onde se realizavam os fatos
geradores do ICM, coincidindo territorialmente entradas e saídas para fins de
formação do valor adicionado.
Daí parecer ser possível construir um modelo de equação correspondente à fórmula
das saídas menos entradas no estabelecimento, a viabilizar o cálculo do valor adicionado.
Assim se orientou o desenho da legislação do VAF por meio dos Decretos-Lei 380/68,
1.203/72 e 1.216/72, repetidos quanto ao seu conteúdo, sem maiores adaptações, na hoje
vigente LC 63/90.
No entanto, desde ao menos o ato complementar 34 de 1967, que modificou a redação
da Lei 5.172/66, já existiam, além das saídas de mercadorias, mais duas categorias de fatos
geradores do ICM expressamente definidas no ordenamento, quais sejam, as entradas de
mercadorias importadas do exterior e o fornecimento de refeições em cafés, bares,
restaurantes e assemelhados.
Assim, desde 1967 e anteriormente ao próprio desenho do VAF como constou no
próprio Decreto-Lei 380/68, exceções ao fato gerador correspondente a uma saída e à
identificação do fato gerador com o local do estabelecimento (sobretudo para as importações)
poderiam e deveriam ter sido consideradas na repartição do imposto. Não foram à época dos
Decretos-Lei 380/68, 1.203/72, 1.216/72 e continuam sendo ignoradas pela LC 63/90.
O caso das importações197 é bastante emblemático, pois evidencia que, já nos
primórdios do ICM, uma classe importante de fatos geradores do tributo não correspondia a
uma saída do estabelecimento. Aliás, fatos geradores na importação correspondiam a uma
entrada de mercadoria no estabelecimento, a qual, por sua vez, não é precedida de outra
entrada anterior da mesma mercadoria. Tal classe de fatos, desde os primeiros anos do ICM

197

O fornecimento de alimentação pode, com algum esforço de interpretação analógica, ser considerado uma
saída de mercadoria, vez que, embora consumida no estabelecimento, há aquisição e consumo pelo cliente do
bar, café, restaurante ou assemelhado, não representando, em princípio, uma ameaça séria à operação do VAF.
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revela a inadequação da fórmula de “saídas menos entradas no estabelecimento” para refletir a
totalidade de fatos tributáveis havidos no território de um município e a adição de valor a eles
correspondente.
O já evidente descompasso entre a fórmula de saídas menos entradas ocorridas no
estabelecimento e a legislação do tributo estadual sobre a circulação, presente nos anos
iniciais do ICM, foi substancialmente agravado pelo ganho de complexidade do ICM ao longo
do tempo e pela incorporação dos serviços de comunicação, transporte interestadual e
intermunicipal e a tributação de minérios, energia elétrica e derivados ao campo estadual de
tributação, com o surgimento do ICMS na CF de 1988.
Mais grave é que a maior complexidade da legislação do ICMS não foi acompanhada
pela legislação financeira, sobretudo da LC 63/90, que se tornou mais evidentemente
simplista e equivocada do que os Decretos-Lei 380/68, 1.203/72 e 1.216/72 nos quais se
baseou.
Abordemos o problema da complexidade do ICMS a partir do apontamento de fatos
geradores que não se relacionam a estabelecimentos, iniciando com uma classe de fatos tem a
ver com a atividade de fiscalização do próprio ICMS.
Na forma da legislação, a prática de fatos geradores do ICMS por contribuinte enseja a
produção de documentação referente a operações e prestações e a colocação das informações
referentes a tais fatos à disposição do Fisco para homologação na forma do art. 150 do CTN.
No caso de não documentação das operações, três hipóteses podem ocorrer.
A primeira é que a operação ou prestação nunca se torne conhecida do Fisco, o que a
coloca fora do alcance do cômputo do valor adicionado.
A segunda é a de existir uma ação fiscal de auditoria no estabelecimento do
contribuinte, da qual resulte a determinação de inclusão de determinadas operações na
apuração do imposto ou, ainda, a retificação dos valores de tais operações informadas por um
contribuinte específico. Em tal hipótese, o valor adicionado será computado a favor de um
determinado Município na data em que se tornar definitiva a constituição do crédito tributário
na esfera administrativa, favorecendo-se o Município onde se localiza o autuado praticante
dos fatos geradores, o que significa, na prática, rever o ICMS adicionado por um
estabelecimento que, autonomamente e na forma da legislação complementar, apurou o
ICMS. A situação em questão não oferece grandes dificuldades para o VAF e é
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expressamente regulada pela LC 63/90, art. 3º, § 11, assim como já era regulada pelo DecretoLei 1.216/72.
Há, ainda, uma terceira hipótese, na qual o VAF referente a ações fiscais não pode ser
computado como medida de adição de valor em um território. É o caso em que a fiscalização
tributária surpreende, em trânsito, a mercadoria ou o serviço de transporte realizado sem
documentação fiscal idônea198. Tal situação é regulada pela legislação do ICMS como fato
gerador autônomo do imposto ocorrido fora de estabelecimento do contribuinte, no local onde
a mercadoria seja encontrada desacompanhada de documentação ou onde o transportador seja
surpreendido realizando atividade sem documentar adequadamente a prestação 199. Em tais
casos, o fato gerador do ICMS ocorrerá no território onde ocorreu a atividade de fiscalização
tributária, não correspondendo propriamente a adição de valor por um contribuinte, o que leva
a dificuldades interpretativas de se relacionar o VAF a uma resultante de saídas menos
entradas” ocorridas no território de um Município.
As soluções possíveis para tais hipóteses, que, a rigor concentrarão todo o imposto
apurado em barreiras de fiscalização intra e interestaduais – importantes para vários Estados
em termos de arrecadação do imposto – seriam:
i) computar integralmente o VAF para o Município em que se realizou a fiscalização,
definindo que ali ocorreu um fato gerador semelhante a uma saída de mercadoria,
ainda que não haja entrada anterior no mesmo território - o que levaria a um aumento
do VAF decorrente não da atividade econômica, mas da própria atividade de
fiscalização do tributo, com privilégio aos Municípios onde se encontrem as “barreiras
fiscais” ou postos de fiscalização de mercadorias em trânsito;
ii) interpretando restritivamente a LC 63/90, identificar o fato gerador como diferente
da espécie de saídas e entradas, desprezando sua ocorrência para fins de VAF, o que
privilegiaria a pureza do conceito de adição de valor ligado a um estabelecimento, mas
resultaria em não considerar o VAF como atrelado aos fatos geradores ocorridos no
território, nos termos em que prevê a Constituição Federal, ou
iii) tentar imputar o VAF ao estabelecimento remetente da mercadoria ou ao local
efetivo do início do transporte, quando identificável, o que não só dissociaria o

198
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A legislação tributária se refere a documentação inexistente ou inidônea.
LC 87/96, art. 11, I, “b” e II, “b”.
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cômputo do VAF da documentação efetivamente analisada pelo Fisco, como também,
e em hipóteses em que o transportador ou a mercadoria fossem surpreendidos em
Estado diverso daquele em que se originou o transporte ou do estabelecimento de onde
saiu a mercadoria, resultaria em dissociação entre o Estado de arrecadação do imposto
e o do Município para quem se computaria o VAF.
Embora alguma das soluções deva prevalecer no cômputo do VAF, nenhuma das três
parece realizar a ideia de valor adicionado em um território, visto que, ou se dissocia a
partilha do próprio valor adicionado pela atividade econômica (privilegiando a atividade de
fiscalização como geradora do VAF), ou se despreza fatos geradores do ICMS e arrecadação
efetiva do imposto relacionada a um território no cômputo da partilha do tributo200 ou, o que é
mais estranho, passa-se a apurar o VAF de maneira dissociada da documentação produzida
pelo contribuinte.
Tendo em vista que nenhuma das soluções parece adequada, fica evidenciado, mais
uma vez, que as lacônicas disposições da LC 63/90 sobre o cálculo do valor adicionado 201 não
são capazes de fazer o critério aplicável em sua concepção original a todas as complexas
hipóteses de fatos geradores de ICMS (nem no campo das mercadorias e já desde a origem da
fiscalização do imposto).

2.2.2.1. Serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação,
geração e transmissão da energia elétrica, petróleo e derivados.

Insistindo no problema da dissociação entre fato gerador e estabelecimento, temos as
situações dos serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação, bem
como a geração e transmissão da energia elétrica também funcionando como complicadores
do funcionamento da noção de adição de valor no território de um Município.

200

O que, sistematicamente redundaria em desprezar também fatos como o fornecimento de alimentação e as
transmissões de propriedade de mercadorias que não transitaram pelo estabelecimento do transmitente do cálculo
do VAF.
201
Chama atenção aí especificamente o fato de a LC 63/90 se apegar ao conceito de entradas e saídas, enquanto
à jurisprudência e a Constituição Federal tratam do valor adicionado como relacionado aos fatos geradores
ocorridos em cada território.
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Para o transporte, ocorre que, os fatos geradores são identificados com o Município de
origem do trajeto físico da prestação realizada202 e não com o estabelecimento do
transportador. Daí decorre uma dificuldade de apuração do VAF, vez que o transportador, na
realização de sua atividade, adquire mercadorias tais como, mas não somente, os veículos
utilizados no transporte e seu combustível, bem como e não raro, toma serviços da mesma
natureza para prestar o transporte pactuado, subcontratando parte ou todo o serviço203.
Havendo serviços tomados e mercadorias adquiridas pelo estabelecimento, existirá no local
do estabelecimento do transportador uma série de operações e prestações que, em tese,
funcionariam pressionando o valor adicionado para baixo, as quais não serão necessariamente
acompanhadas de serviços iniciados no território do mesmo Município.
Não há, pois, no transporte, a adição de valor identificável com um território, mas uma
dissociação espacial entre entradas e serviços tomados e prestações realizadas para fins de
VAF204, o que revela a insuficiência jurídica dos critérios de apuração do VAF, decorrente,
nesse caso, de sua não adaptação a um ICMS que possui outros fatos geradores que não
somente a circulação de mercadorias.
Raciocínio análogo vale para os serviços de comunicação, cujo peso relativo na
arrecadação de ICMS é ainda maior. No caso dos serviços de comunicação, a legislação
define basicamente cinco tipos de fatos geradores:
i) o do local da geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e
recepção de serviços de radiodifusão sonora e de som e imagem;

202

Na forma do art. 11, II, “a” da LC 87/96.
A Lei Complementar 63/90 não menciona expressamente os serviços tomados como componente negativo do
VAF, limitando-se, nesse ponto, a mencionar as entradas de mercadorias. Não considerar as prestações de
serviços tomadas geraria, contudo, uma exacerbação do peso dos serviços no VAF em relação às mercadorias.
Haveria aí, a própria e definitiva dissociação entre o VAF e o potencial ICMS, depurado dos efeitos de políticas
relativas ao tributo estadual, a ser arrecadado pelo contribuinte prestador de serviços.
204
A possível solução para a situação para que o serviço de transporte pudesse seguir a lógica de um valor
adicionado seria a de considerar que o transporte gera valor adicionado em cada território, mas atribuir também
ao território do Município de início da prestação de transporte, o componente negativo do VAF correspondente
às mercadorias adquiridas e serviços tomados pelo transportador. O critério é adotado para os transportes e
comunicações no Estado de São Paulo, conforme se percebe do “Manual da DIPAM”, que regula a entrega de
declarações para fins de apuração do índice de valor adicionado nos termos do art. 19 da Portaria CAT 36/2003.
Não parece, no entanto, haver base legal que permita “deslocar as entradas e aquisições de serviços” para que
sigam o local da saída. De outro lado, não há como se garantir que uma proporcional distribuição de entradas,
serviços prestados e tomados por território em função da ocorrência de fatos geradores relacione de maneira
acurada quanto valor é adicionado em cada uma das específicas prestações, de modo que não se teria implantada
a medida de valor adicionado, ainda que a solução encontrasse algum fundamento constitucional e na legislação
complementar.
203
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ii) o do estabelecimento da concessionária que fornece ficha, cartão ou assemelhados
no caso de serviços pagos antecipadamente pelo consumidor;
iii) o do estabelecimento destinatário do serviço iniciado em outro Estado e destinado
a uso do próprio tomador,
iv) o do domicílio do tomador nos casos de serviços prestados via satélite e
v) o da cobrança do serviço em todas as demais hipóteses.
Nenhuma das hipóteses será adequada à geração de valor adicionado em um território.
No caso de geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e
recepção de serviços de radiodifusão sonora e de som e imagem, teremos, de regra, uma série
de artefatos espalhados por diversos territórios, transmitindo sinais, o que, nem sequer serve
bem à determinação da ocorrência de fatos geradores, especialmente se considerarmos que - à
semelhança da mera circulação física não considerada circulação de mercadoria - o mero
deslocamento ou transformação do sinal, não é em si um serviço.
Mas, ainda que consideremos que o local de tais atividades é o do fato gerador do
ICMS, não teremos necessariamente a associação entre o local do que se pode denominar
“tratamento” do sinal do estabelecimento que toma e presta serviços de tal natureza, já que,
por vezes, estaremos falando de redes de transmissão com artefatos como antenas
posicionados no alto de prédios, em montanhas ou em outros lugares em que não há tomada e
prestação de serviços propriamente dita.
À parte da questão do primeiro grupo de fatos geradores do serviço de
comunicação205, que, a rigor, tem problemas relativos inclusive à caracterização da própria
ocorrência hipótese de incidência do ICMS, o imposto sobre os serviços de comunicação
segue enfrentando dificuldades para fins de IVA nas demais categorias de fatos geradores do
imposto.
No caso de fichas, cartões e assemelhados, o fornecimento dos meios representativos
do serviço que ainda será prestado se dá por um estabelecimento que, não necessariamente,
presta os serviços de comunicação. Tal estabelecimento fornecedor de fichas e cartões pratica
vendas de algo que representa o serviço que será prestado, havendo no caso de prestação por

205

Definidos na alínea “a” do inciso III do art. 11 da LC 87/96.
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outro estabelecimento do mesmo contribuinte, tomada de serviços para a prestação de outros
cuja tributação ocorreu antecipadamente e em outro estabelecimento. A apuração do VAF em
tais hipóteses ficará prejudicada e distorcida, o que ganha grande relevância se considerarmos
que grande parte da telefonia móvel celular opera por sistemas “pré-pagos” com venda de
cartões ou assemelhados para viabilizar a utilização do serviço.
Nas hipóteses de serviços tomados de outro Estado e destinados ao uso e consumo do
próprio estabelecimento tomador, teremos a tomada de serviços e não a prestação como fato
gerador do ICMS. Isso gera os mesmos efeitos de um fato gerador que só pode ser
considerado como causador de valor adicionado negativo para o Município em que ocorre,
muito embora gere valor de ICMS positivo para o Estado do Município onde tal
estabelecimento se encontra206, o que, também, demonstra a operação imperfeita do VAF.
Idêntico raciocínio vale para os serviços tomados via satélite, visto que a legislação tributária
também identifica o fato gerador na tomada dos serviços.
Finalmente, na hipótese genérica do local onde o serviço é cobrado, a rigor aplicável à
maioria dos casos de telecomunicações, sobretudo na telefonia, o fato gerador da cadeia de
comunicações é deslocado para o tomador e para o consumo. Em tal hipótese, a adição de
valor também restará prejudicada, pois teremos uma série de serviços tomados pelo prestador
ao longo da cadeia de prestação de serviços e relacionáveis ao estabelecimento que se utilizou
deles, aos quais não corresponde uma prestação de serviços relacionável ao território onde se
encontra o estabelecimento.
A rigor e nesse caso, mantida a lógica de atrelamento do VAF ao local dos fatos
geradores do imposto tal como definida na CF, teríamos uma gigantesca agregação de valor
negativa no estabelecimento do prestador de serviços de comunicação e, ao mesmo tempo,
grande agregação de valor nos território de domicílio de consumidores finais dos serviços de
comunicação207, aplicável a rigor a todas as situações envolvendo serviços de telefonia póspaga.
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O caso é idêntico ao das importações, já comentadas em momento anterior deste capítulo.
No caso dos fatos geradores ocorridos no local da cobrança dos serviços de comunicação, há a possibilidade
de se identificar um contribuinte de ICMS prestador de serviços que pratica ali prestações consideradas fatos
geradores do imposto. Teríamos, assim, um valor adicionado correspondente a prestações realizadas em um
território. Nas demais hipóteses problemáticas, há um contribuinte que pratica os fatos geradores dissociado da
figura do prestador de serviços, já que o imposto é considerado incidente sobre o recebimento dos serviços. A
sutileza ligada à forma de definição da figura do contribuinte e à materialidade do fato gerador na legislação de
207
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Assim, também o setor de comunicações evidencia a dificuldade de aplicar o VAF
diante de uma legislação tributária mais complexa e variada do que aquela para a qual o
critério foi imaginado.
Se pensarmos o setor de energia elétrica, perceberemos a operação do VAF mais
complicada dentre todas as hipóteses de fatos geradores do ICMS.
Juridicamente, a energia elétrica é uma mercadoria sujeita à circulação. Fisicamente,
no entanto, a circulação da energia elétrica é bastante peculiar.
A energia se propaga por ondas e não pode, no atual estado da tecnologia, ser
armazenada de maneira eficiente para consumo posterior.
A geração e consumo ocorrem por meio de uma rede de transmissão que liga
geradores e consumidores, com a peculiaridade de, na maioria dos casos, haver a interligação
entre os diversos geradores e consumidores, não se podendo sequer afirmar que, fisicamente,
há a saída da energia elétrica de uma usina específica para um comprador específico da
energia produzida.
Os geradores, em sua maioria, despejam a energia numa mesma rede da qual os
consumidores a retiram quase que imediatamente, havendo, para regular as relações de
compra e venda em tal mercado um emaranhado de contratos que envolvem múltiplos
vendedores e compradores e obrigações recíprocas de atendimentos de demanda e picos de
consumo entre vendedores.
Além disso, para a energia elétrica é prevista pela Constituição Federal a não
incidência em operações interestaduais208 e na LC 87/96209 que o fato gerador ocorra na
entrada do território do Estado de destino no caso de operações com energia elétrica destinada
a consumo do adquirente contribuinte situado em Estado diverso daquele que comercializou a
energia, o que também dissocia locais e valores de entrada e saída para fins de correto
cômputo do valor adicionado.
Tudo isso, aliado ao fato de que a tributação do setor ocorre por meio de sucessivos
diferimentos e substituições tributárias, com dificuldade inclusive de determinação do local de

ICMS leva a distorções do VAF não antecipadas ou trabalhadas pelo legislador complementar que regulou a
repartição do tributo.
208
CF, art. 155, § 2o X, “b”.
209
LC 87/96, art. 2o, § 1o, III.
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ocorrência do fato gerador do imposto por Município, complica demais a operação do valor
adicionado como relacionada a um território e revela também sua inadequação para aplicação
em tal setor da atividade econômica210.
De modo análogo ao que ocorre para a energia elétrica, o setor de extração, refino e
comercialização de petróleo e derivados evidencia limitações importantes para o VAF no que
se refere à ocorrência de fatos geradores não relacionáveis a um estabelecimento.
Tal como descrito para a energia elétrica, existem para o setor do petróleo, o problema
da não incidência do ICMS em operações interestaduais, o do fato gerador na entrada
interestadual destinada a uso e consumo211. Também existem, no caso de óleo e gasodutos,
dificuldades de identificação entre o local de circulação da mercadoria e o do estabelecimento
com o território de um município.
A extração de petróleo e gás em águas profundas (e a vindoura extração nos depósitos
de pré-sal) gera seus próprios problemas no que se refere ao cômputo da adição de valor e
tende a aprofundar a inadequação do critério para lidar com a complexidade do ICMS.
Em tais hipóteses, embora a comercialização do petróleo e a comercialização do gás
possam ser consideradas saídas relacionáveis ao estabelecimento do contribuinte que a
pratique, grande parte dos custos de produção, especialmente a tomada de serviços e compra
de mercadorias necessárias à extração, serão relacionados a um local físico que fica fora do
território de um Município.
Caso a comercialização do petróleo ou gás extraído em águas profundas não ocorra a
partir do estabelecimento produtor, haverá nas cadeias de circulação: i) Município com valor
adicionado negativo gerado pelo estabelecimento produtor que nele se situa por ficção, vez
que a atividade, em realidade ocorre em alto-mar e, portanto fora do território municipal e ii)
valor adicionado fortemente positivo no Município do estabelecimento comercializador, que
não só se aproveitará do valor adicionado oriundo da riqueza do subsolo, extraída fora de seu
território, como não terá o VAF diminuído por entradas correspondentes aos bens necessários
à produção do petróleo.

210

O problema do valor adicionado e mesmo a complexidade da tributação do ICMS no setor de energia elétrica
merecem, por sua dimensão, um estudo dirigido e autônomo, no qual se explicasse detalhadamente o
funcionamento do setor, as escolhas dos contribuintes e momentos de recolhimento do imposto, bem como os
funcionamentos de diferimentos e substituições tributárias, o que, por corte metodológico, não tem lugar neste
trabalho.
211
CF, art. 155, § 2o X, “b” e LC 87/96, art. 2o, § 1o, III.
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Isso, aliado ao fato de que a legislação de ICMS relativa ao setor petroleiro é
fortemente marcada pela forte presença de substituições tributárias para frente dificulta a
operação do VAF também para essa classe de mercadorias.
As dificuldades de operação do VAF expostas neste tópico definem que se o critério
do valor adicionado já funcionava precariamente antes de 1988, com a ampliação das bases do
imposto, passou a ser mais dissociado da realidade do ICMS, o que não foi percebido
especialmente pelo legislador da LC 63/90, que continuou apegado ao modelo de regulação
simplista dos decretos da década de 1960.

2.2.3. Dos contribuintes não habituais do ICMS e de como computar seu valor
adicionado fiscal

Além dos problemas relacionados aos fatos geradores não relacionáveis diretamente
ao estabelecimento, temos também o problema da inadequação da fórmula de apuração do
valor adicionado pela soma de entradas e saídas no estabelecimento para os contribuintes que
não apuram o ICMS em bases periódicas.
Ao lado do contribuinte habitual, a legislação passou a definir também212 como sujeito
passivo do imposto aquele que, mesmo sem intuito comercial e ou habitualidade, importe
mercadorias do exterior, seja destinatário de serviços prestados no exterior ou cuja prestação
se inicia no exterior213, ou ainda aquele que venha a adquirir bens apreendidos ou
abandonados em leilões, bem como quem adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não
destinados à comercialização ou à industrialização214.
Sendo o VAF uma medida de apuração da adição de valor em um território, o que
fazer com situações nas quais a habitualidade da promoção da circulação de mercadorias ou
da prestação de serviços não é componente do fato gerador do imposto?

212

Problema que não ocorria na concepção original do ICM.
A propósito a Emenda Constitucional 33/01 e a LC 114/02
214
Tal exceção, feita aos lubrificantes, combustíveis e derivados de petróleo, bem como à energia elétrica vem
estruturada como adaptação ao comando de não incidência do ICMS em operações interestaduais com tais
mercadorias expresso no art. 155, X, “b” da CF.
213
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Explicamos a relevância da pergunta a partir, novamente, da constatação da presença,
no texto constitucional, do comando para o cômputo do valor adicionado aos Municípios a
partir de “operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços,
realizadas em seus territórios”215, destacando que, definidas como “fatos geradores do
imposto”, as operações praticadas por contribuintes eventuais do ICMS devem, em princípio,
ser considerada para efeitos de valor adicionado216.
Observando os termos da legislação complementar, contudo, verificamos sua
inadequação para fazer computar a adição de valor no caso dos contribuintes não habituais do
imposto, o que pode ser verificado a partir do local de ocorrência do fato gerador do imposto
nesses casos.
Nos termos da LC 87/96, há, como afirmado, fatos geradores praticados por
contribuintes não habituais do imposto em: i) entrada de mercadoria ou bem importado do
exterior por pessoa física ou jurídica não contribuinte habitual do imposto; ii) serviço prestado
no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior e iii) entrada no território do Estado
de petróleo e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como de energia elétrica
não destinados à comercialização ou industrialização217.

2.2.3.1. Do contribuinte eventual que importa mercadorias.
No exemplo do contribuinte não habitual na importação, temos definida uma situação
não prevista pelo legislador do VAF, na qual o fato gerador do ICMS tem contornos bastante
peculiares.
Posta no ordenamento a Emenda Constitucional 33, de 11/12/2001, que deu nova
redação ao artigo 155, § 2º, IX “a” da CF, passou a ser definido que o ICMS incide sobre a

215

CF, art. 158, parágrafo único, I.
A opção em sentido contrário seria adotar uma noção de “seletividade” do VAF e afirmar que o critério só
pode ser calculado quando se referir a operações realizadas por “estabelecimentos” que promovem saídas e
entradas de mercadorias. A dificuldade inerente a essa alternativa é a de tentar justificar a base legal para não
computar as demais operações ocorridas no território e que ensejam entradas de mercadorias em
estabelecimentos de contribuintes do imposto (mesmo que contribuintes em caráter eventual). A opção é
particularmente ruim se considerarmos a jurisprudência dos tribunais superiores que eleva o papel da Lei
Complementar na definição do conceito de VAF, determinando, sempre, a inconstitucionalidade de ampliações
ou restrições interpretativas que se afastam do conceito definido pelo legislador nacional.
217
LC 87/96, art. 2º, § 1º, I, II e III.
216
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entrada de bem ou mercadoria importado do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto.
A partir da nova redação da Constituição Federal, foi editada a Lei Complementar
114/2002, que, modificando os termos originais da LC 87/96, definiu que o fato gerador do
ICMS nas importações passou a ser “a entrada” de mercadoria ou bem importados do exterior,
ainda que a mercadoria não seja destinada a industrialização ou revenda.
Restou, pois, modificado o ordenamento jurídico de modo que o fato gerador em
importações passe a ser considerado ocorrido na “entrada” de mercadorias, a qual, no caso de
contribuintes que importam tal mercadoria em caráter não habitual, não é seguida de uma
saída desta mesma mercadoria.
No caso de importação por contribuinte eventual, a entrada de mercadorias ou bens
importados do exterior não se insere em uma cadeia de adição de valor, mas é a própria
operação final de uma cadeia iniciada no exterior, que, sendo “fato gerador” do imposto
identificável com o território do Município onde ocorre “entrada” de mercadoria218, deve ou
deveria nos termos da LC 63/90219 ser considerada como fato computado para fins de valor
adicionado.
Teremos assim, seguida a lógica de considerar “saídas menos entradas”

220

no

território como formadora do índice de valor adicionado221, um fato gerador na importação,
que gera valor de ICMS a recolher em favor do Estado onde domiciliado ou no de situação do
contribuinte não habitual222 e, ao mesmo tempo, um valor adicionado negativo223 para o

218

Município este identificado, nos termos da LC 87/96, art. 11, I, “d” e “e”, com o da entrada física do bem no
estabelecimento da pessoa jurídica importadora ou com o domicílio do adquirente não estabelecido.
219
Art. 3º, § 2º, I da LC 63/90.
220
A lógica da adição de valor pela soma de saídas e entradas certamente não foi imaginada para situações como
a da importação, mas, permanecendo laconicamente regulada no ordenamento, nos leva a paradoxos como os
aqui descritos.
221
Também nos termos do art. 3º, § 2º, I da LC 63/90.
222
A alternativa de considerar que somente operações promovidas para o contribuintes habituais do ICMS
devam ser consideradas para fins de VAF, embora tentadora, nos parece confrontar com a determinação
constitucional de que se considerem as operações e prestações ocorridas em determinado território para fins de
cálculo do VAF. O problema, em nossa opinião, mais uma vez, decorre de uma mescla da inviabilidade
intrínseca de um índice que tente “imitar” os efeitos de um imposto nunca criado e do desdém regulatório do
legislador complementar, que não percebeu nas últimas cinco décadas e meia, o quão complexa e carente de
atenção permanente é a matéria do valor adicionado.
223
Há interessantes considerações sobre a inviabilidade de se desprezar valores negativos de VAF por
estabelecimento no parecer da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, de lavra do Procurador do Estado
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Município do território do contribuinte não habitual. Tal situação parece encerrar o paradoxo
de geração de ICMS em uma operação e consequente valor adicionado negativo no local
definido como de incidência do imposto, evidenciando que o quanto definido pela legislação
do VAF (hoje na forma da LC 63/90) foi pensado para uma realidade menos complexa do que
a do funcionamento do imposto estadual.
Não temos notícia de aplicação do valor adicionado negativo em tais casos224 e nem de
demandas envolvendo tal matéria quanto ao VAF225, mas, insistimos em ressaltar que a
importação por contribuinte não habitual é um dos vários exemplos que demonstram que o
atrelamento do valor adicionado ao local dos fatos geradores do ICMS não proporciona a
medida de adição de valor que orientou o surgimento do critério do VAF, embora se ajuste ao
conceito de “entrada” em operação sujeita ao imposto, que levaria ao cômputo de valor
adicionado negativo, se respeitada a Constituição Federal e os próprios termos da legislação
do VAF (na forma da vigente LC 63/90).

2.2.3.2. Outros problemas relacionados ao contribuinte eventual do ICMS.
Outras situações de fatos geradores diferentes da saída de mercadorias praticada por
contribuintes habituais do imposto estadual representam dificuldades à aplicação do critério
do VAF.
Situação idêntica à da importação ocorre para os serviços prestados no exterior ou cuja
prestação se inicie no exterior226, vez que é a tomada e não a prestação de serviços que define

Sérgio Pyrrho (Pirhoo, 2001), que afirma a ilegalidade e falta de razoabilidade sistemática de se desprezar
valores negativos, exceto quando estivermos diante de um índice negativo para todo um Município.
Entendemos a relevância do tema e discordamos pontualmente da análise, afirmando que nem os valores
negativos por Município devem ser desprezados no cálculo do VAF, pois, muito embora valores negativos não
ensejem devolução de dinheiro ou entrega de valores menores do que zero para qualquer Município deveriam,
sim, ser considerados para efeito de soma e cálculo da média de dois anos da Lei 63/90, sobretudo porque há
valores temporariamente negativos decorrentes de aumento de estoques de mercadorias que funcionam como
preparações para vendas futuras e que, se desprezados, levarão a distorções do VAF não autorizadas em lei.
224
No caso específico de São Paulo, o problema parece ter sido “solucionado” pela determinação de desprezo de
valores negativos para fins de VAF, conforme artigo 8º da Portaria CAT 36/2003. A solução é repetida em vários
Estados, conforme descrito no Capítulo 5 deste trabalho.
225
Não pela irrelevância do tema, mas por que, possivelmente, sendo o índice calculado com base em
informações periódicas prestadas por contribuintes habituais, tais operações não estejam, de fato, sendo
computadas para efeitos do índice e também pelo fato de que problemas de tal espécie tendem a se distribuir de
forma aleatória e oscilante em vários Municípios, gerando uma distorção geral do índice, cuja contestação não é
identificável como benéfica a um Município específico.
226
Vide art. 4o e art. 11, IV da LC 87/96.
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o local do fato gerador do ICMS nesses casos. Assim, computar-se-ia, a rigor, do mesmo
modo que nas importações, valor adicionado negativo para o local do estabelecimento onde
ocorre o fato gerador.
De modo análogo, as operações interestaduais que destinem petróleo, combustíveis e
lubrificantes dele derivados e energia elétrica ao consumo do adquirente têm seu fato gerador
definido na entrada do território do Estado do adquirente227, gerando, também, o paradoxo de
entradas, em princípio, correspondentes a fatos geradores do ICMS e computáveis para fins de
valor adicionado, que, na prática, pressionam pela geração de valor adicionado negativo para
o território de situação do destinatário da mercadoria228.
Tais situações são particularmente ruins para fins de valor adicionado, considerandose, especialmente, a importância da arrecadação do ICMS sobre petróleo e seus derivados e
energia elétrica no total da arrecadação de ICMS229.
Com tais considerações, acreditamos ter demonstrado a segunda parte de nossa
hipótese central do trabalho, evidenciando que o VAF, em sua fórmula de saídas menos
entradas no estabelecimento não se ajusta à realidade do imposto que pretende repartir, já que
há uma variedade de fatos geradores do imposto estadual que não correspondem a saídas e
não ocorrem no estabelecimento e que existem frequentes situações em que o local das saídas
juridicamente não corresponde ao das entradas.
Assim, o critério, tal como estruturado, não se apresenta como uma boa medida de
adição de valor em um território e nem de longe reflete o potencial de arrecadação de um IVA
municipal como imaginaram possível seus criadores.
Tal conclusão, aliada ao fato de que o VAF, tal como regulado, não é instrumento
adequado para o expurgo dos efeitos de imunidades, isenções, diferimentos e substituições
tributárias, evidencia a inadequação da regulação jurídica do critério.

227

Vide art. 12, XII da LC 87/96.
Vale aqui o mesmo raciocínio aplicado às importações, segundo o qual, tratando-se de não contribuinte do
imposto, não haverá prosseguimento da cadeia de circulação de mercadorias, o que, não é verdade para o
contribuinte habitual do ICMS que adquire mercadorias para “uso e consumo do estabelecimento”, vez que essas
últimas aquisições deverão ser consideradas como afeitas, ainda que indiretamente, ao contexto da realização da
atividade de circulação de mercadorias.
229
Em que pese o volume representado por tais mercadorias na arrecadação do ICMS que, na última década
atingiu 45% (quarenta e cinco por cento) do total do ICMS arrecadado no país. Fonte Boletim do ICMS, Dados
de Arrecadação Relativa do Conselho Nacional de Política Fazendária. Disponível em:
http://www.fazenda.gov.br/confaz/. Acesso em 22/01/2013 às 22:00h.
228
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Em verdade, podemos, a partir das exceções identificadas, afirmar que a operação
adequada do VAF, definido como a resultante de saídas e prestações realizadas menos
entradas e prestações tomadas por um estabelecimento, está adstrita, dentre todas as situações
afeitas ao campo de incidência do ICMS, às hipóteses que, cumulativamente sejam: i)
operações de circulação de mercadorias saídas de um estabelecimento fisicamente
identificável com o território de um município; ii) estejam sujeitas ao regime periódico de
apuração do ICMS; iii) ocorram em cadeias não verticalizadas de produção; iv) envolvam
mercadorias não sujeitas a diferimentos, substituições tributárias, isenções ou imunidades.
A rigor, tal hipótese de correto funcionamento do VAF, além de rara diante de um
ICMS marcado por exceções e complexo pela incorporação de bases antes reservadas a
impostos federais, corresponderia exatamente à repartição do produto da arrecadação segundo
o ICMS devido apurado por contribuintes sujeitos ao regime periódico de apuração em cada
território, o que faz questionar a utilidade mesma da própria manutenção do critério de mais
difícil e complexa apuração.
Sendo assim e considerados conjuntamente:
i) a multiplicidade de fatos geradores do ICMS após 1988;
iii) a larga utilização das exceções na tributação do ICMS - sobretudo dos diferimentos
e substituições tributárias no ICMS;
iv) a crescente importância dos setores de geração e transmissão de energia elétrica,
refino e comércio de petróleo e derivados, de minerais e de serviços de transporte e de
comunicações na economia e no ICMS;
v) a presença relevante de conglomerados econômicos que verticalizam a produção e
circulação de mercadorias,
vi) a complexidade e custos de apuração do VAF
vale repensar a conveniência de que o VAF continue orientando a repartição do ICMS e,
concluindo-se pela permanência do critério, vale remodelar suas regras, de modo a ajustá-lo
melhor à realidade do imposto que se pretende repartir.
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Com tais considerações sobre a inadequação do VAF, passamos a tentar explicar por
que o critério permanece sendo aplicado e quais alternativas podem ser avaliadas para
substituí-lo ou aperfeiçoá-lo.
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3. VAF E PATH DEPENDENCE – CARACTERÍSTICAS DA
DEPENDÊNCIA DE TRAJETÓRIA E SUGESTÃO DE ALTERNATIVAS
AO VAF E PARA O APERFEIÇOAMENTO DO VAF

Para complementar a demonstração de que o critério do valor adicionado, tal como
delimitado no ordenamento jurídico brasileiro, sempre apresentou e hoje mais ainda apresenta
sérios problemas de adequação ao imposto que pretende repartir, devemos enfrentar um sério
argumento contrário, fundado na aparente percepção de que o VAF, ao contrário do que
sustentamos, vem sendo aplicado desde a década de 1970 e, até agora, não gerou um colapso
à distribuição de recursos aos Municípios ou uma explosão de litigiosidade acerca do tema.
O presente capítulo visa analisar, à luz de conceitos da teoria sobre path dependence
como o VAF pode permanecer aplicável no Brasil, em que pese ser caro na apuração,
ineficiente no cumprimento dos propósitos específicos que moldaram sua criação e, na forma
com que estruturado a partir da Constituição Federal e da Lei Complementar 63/90, ser
incapaz de interagir adequadamente com a legislação do imposto que pretende repartir.
Levando em conta a estruturação de regras da federação em concreto, a perspectiva da
path dependence traz luzes interessantes para a avaliação de problemas tais como o da
existência e forma atual de utilização do VAF, permitindo apontar brevemente algumas
alternativas ao critério tal como hoje aplicado, o que fazemos na segunda parte do capítulo.

3.1. Características do problema do VAF e sua avaliação segundo teorias da path
dependence

3.1.1. Path dependence na literatura
O conceito de path dependence não é unívoco, sendo a expressão, por vezes utilizada
em sentido mais amplo, como em Sewell (1996) para designar simplesmente que o que
acontece em determinado ponto do tempo afeta os resultados mais à frente e, em outros, em
sentido menos amplo, no qual se encerra a ideia de que uma vez escolhido um caminho, os
custos de reversão da escolha inicial são significativamente altos, como em Levi (1997).
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Numa linha ainda mais restritiva, Mahoney (2000) propõe que somente há
dependência de trajetória quando é possível identificar uma sequência histórica em que
eventos propiciam padrões institucionais que se estabilizam.
Para Liebowitz (1995), path dependence é, simplesmente, uma expressão que, na
verdade, enfatiza a importância da história, querendo dizer que a realidade hoje é um
resultado do que aconteceu no passado. Uma ideia que se desenvolve no campo da economia
e do direito, mas que guarda alguma semelhança com movimentos intelectuais surgidos na
física e na matemática a partir da teoria do caos, segundo a qual pequenas mudanças nas
condições iniciais geram importantes diferenças na realidade. A teoria do caos, no entanto,
embora empreste importância aos menores eventos como causas de perturbação de todo um
sistema, reconhece um desequilíbrio permanente e infinito, com ilimitadas combinações de
resultados, observáveis em cada ponto do tempo. Margolis e Liebowitz argumentam, contudo,
que a noção de path dependence incorporada pela economia isola um número de alternativas
estáveis, em uma das quais se estabelecerá um equilíbrio, dependendo das decisões iniciais
tomadas.
Pierson (2000), procura isolar a característica que entende fundamental na path
dependence para conferir mais precisão científica ao conceito, identificando-o como um tipo
de processo no qual passos anteriores em um determinado sentido induzem novos
movimentos no mesmo sentido, o que se encerra na ideia de “retornos crescentes”. O
raciocínio é ilustrado por um experimento230 no qual duas bolas de cor vermelha e preta são
colocadas em um grande recipiente, retirando-se depois e aleatoriamente uma das bolas. Para
cada bola retirada, se devolve ao recipiente outra da mesma cor, tornando-se a retirar uma
bola e a repetir o processo de devolvê-la acompanhada de mais outra da mesma cor. O
experimento, no início, pode redundar numa combinação enormemente diferente de
resultados de retirada de bolas pretas ou vermelhas do recipiente. Desse modo, os eventos
iniciais influenciam grandemente o cenário observado. Na medida em que os rounds se
repetem, contudo, a proporção nas cores sorteadas se estabiliza estatisticamente,
caracterizando-se, assim, que, depois de certo número de turnos, os resultados observados se
tornem cada vez mais inflexíveis e dependentes da sequência de eventos que os precederam.

230

Denominado experimento do tipo urna de Pólya, em razão dos estudos de heurística e solução de problemas
do matemático húngaro George Pólya.
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Arthur (1994) chama atenção para a ineficiência que pode resultar dos processos
sujeitos ao path dependence, explicando que, aprofundando-se por um caminho, o cenário fica
travado em uma alternativa que talvez gere menos benefícios sociais somados do que haveria
no caso de escolha pela alternativa esquecida. A ênfase, no entanto, não está na comparação
de benefícios entre as alternativas escolhidas e esquecidas no início do processo, mas na
descrição dos increasing returns como definidores da path dependence, o que vem aplicado a
exemplos de produtos ou processos tecnológicos. Arthur define que a opção por um
determinado caminho, com sua predominância sobre os demais, gera retornos crescentes para
os agentes econômicos que se beneficiam da distribuição dos custos fixos de produção por
mais unidades de um mesmo produto e do aprendizado na repetição de uso, criando-se,
ademais, efeitos de interação positiva entre tecnologias (tais como a dos automóveis, estradas
e postos de gasolinas; bitolas de trens e ferrovias; software e hardware)231. Cria-se, assim, o
travamento na alternativa escolhida no início do processo.
Em linha semelhante, Paul David (1985, 1986 e 1987) lista três condições para o
estabelecimento da path dependence: inter-relação entre componentes de um sistema, retornos
crescentes ou economias de escala na adoção do padrão comum e permanência do
investimento ou sua quase irreversibilidade em função da durabilidade dos bens de capital ou
do capital humano desenvolvido.
Williamson (1993), por sua vez, coloca ainda mais ênfase na questão da path
dependence como associada a um problema de existência de uma alternativa mais eficiente
que poderia ser antevista pelo tomador de decisão, utilizando-se da expressão “remeability”
para caracterizar a possibilidade de mudança de curso e para que se autorize cogitar a
necessidade de intervir para interromper a trajetória.
A noção de Williamson é aprofundada por Margolis e Liebowitz (1995), que
classificam a path dependence em três graus, sendo o primeiro consistente em uma simples
persistência de comportamento, o segundo na persistência de um comportamento que resulta
em soluções ineficientes em razão de informações imperfeitas quando da tomada de decisão
que parecia fazer sentido e o terceiro na permanência de um comportamento que os atores
entendem ser ineficiente, mas que, em razão da incapacidade de coordenar suas ações, não
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Comentando os escritos de Arthur, North (1990) inclui, entre outros, no caminho dos increasing returns o
aprendizado condicionado da forma de relações humanas e os contratos que ligam as partes em um determinado
ambiente (em função de uma determinada tecnologia e de uma série de regras de conduta aceitas).
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consegue ser mudado. Há, no último caso, efeitos de propagação de um erro no tempo,
sabendo-se que o erro é evitável e não se operando a coordenação para solução do problema.
Somente esse terceiro tipo de path dependence autorizaria a intervenção do Estado.
A ideia central que conduz o pensamento dos autores é a defesa de soluções de
mercado, forçando os que vêm ineficiências causadas por path dependence em padrões atuais
de comportamento ou em regras a demonstrar que a solução alternativa seria mais eficiente e
que o produto atualmente dominante não é, de fato, o melhor. O raciocínio de Margolis e
Liebowitz é particularmente interessante quando aplicado a problemas que envolvem escolhas
por produtos ou tecnologias que dominam mercados, não havendo o mesmo tipo de
possibilidade de aplicação quando as questões tratadas sejam ineficiências presentes na
regulação jurídica232.
Ainda na linha de cogitação sobre a predominância de uma solução tecnológica, o
exemplo do teclado “QWERTY”233 é trabalhado por David (1986) como caso de ineficiência
causada por eventos pequenos dos quais resultou a dependência de toda uma indústria. A
evolução da indústria (à época de máquinas mecânicas de datilografia) teria sido condicionada
pela predominância inicial temporária de um método de treinamento de datilógrafos voltados
especificamente para o teclado do tipo “QWERTY”. Havendo profissionais treinados para tal
teclado, houve uma predominância inicial de compras de máquinas “QWERTY”, o que levou
a incentivos crescentes para que se treinassem mais datilógrafos no sistema e,
consequentemente, a mais incentivos para a compra e produção de máquinas do tipo. Tudo
isso culminando na eliminação de produtos concorrentes. Argumenta David que a
dependência do teclado QWERTY barrou a introdução de novos tipos de teclado, em que pese
terem sido inventadas na mesma época outras soluções mais eficientes em termos de
ergonomia e velocidade, como o teclado ergonômico Dvorak234.
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Embora interessante, o raciocínio de Margolis e Liebowitz enfatiza a solução eficiente dos mercados. Em
outra linha e sem desprezar a possibilidade de que a solução eficiente possa ser implementada, North (1990),
relembrando os conceitos de custos de transação destacados por Coase (1937), aponta no sentido de que a
percepção de eficiência de uma nova tecnologia, de uma tecnologia esquecida ou de um novo conjunto de regras
pode não ocorrer, já que o próprio ambiente institucional anterior molda a conduta dos atores no tempo.
233
Referência ao tipo de teclado que dominou as máquinas de escrever e atualmente equipa todos os
computadores e celulares. A sigla “QWERTY” passou a denominar o teclado e representa a sequência de seis
letras- da esquerda para a direita - no canto superior esquerdo do teclado.
234
O exemplo do teclado “QWERTY” também é mencionado por Arthur (1989) como exemplo de path
dependence, acrescentando o autor que não houve coordenação para a migração para formas mais eficientes de
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Liebowitz e Margolis (1995) contestam o exemplo, afirmando que pesquisas
posteriores demonstram que o ganho de eficiência na transição de uma para outra solução era
inexistente, não foi provado ou era consideravelmente baixo, enquanto os custos de transação
envolvidos na transição de um sistema para outro seriam grandes demais 235. Mais do que um
problema de discussão entre alternativas eficientes ou não e de análise histórica de
tecnologias, as posições de Liebowitz e Margolis expressam preocupações em defender que o
processo descentralizado de decisão não é em si ineficiente e que o ambiente de mercado
encontrou ao longo do tempo soluções que são suficientemente eficientes236 e não
comprovadamente piores do que outras existentes à época da tomada de decisões, de modo
que a tomada de decisão regulatória pelo Estado raramente é necessária.
Puffert (2003) critica as posições de Liebowitz e Margolis (1995) ao afirmar que a
crítica dos autores a David (1986) é infundada, vez que a preocupação daquele autor foi
somente a de evidenciar que a dependência pode levar a soluções ineficientes, não se voltando
a discutir ou justificar a intervenção estatal e nem sequer focar no processo descentralizado de
decisão como gerador de ineficiências237. Para ilustrar seu raciocínio, Puffert busca
demonstrar que soluções ineficientes de fato ocorrem no campo da tecnologia. Para tanto,
analisa o problema das bitolas de trilhos de trem como um problema de path dependence,
afirmando que a decisão tomada com base na operação de vagões puxados a cavalos
condicionou o tipo de ferrovia até hoje utilizado, no qual se deslocam locomotivas capazes de
atingir velocidades inimagináveis à época do início da construção dos trilhos. As causas da
path dependence no caso seriam o problema de não se conseguir trocar ao mesmo tempo as
bitolas dos trens e das ferrovias e o problema dos retornos crescentes, pelo qual alguém que
toma a decisão de construir uma nova ferrovia considera que seus trens deverão se
interconectar à rede já existente. Desse modo, os ganhos serão maiores na adesão ao sistema

máquinas de datilografia mesmo evidenciando-se que os custos de retreinar datilógrafos seriam compensados em
pouco tempo.
235
Os problemas dos custos de transação como impeditivos do conhecimento e da implementação de alternativas
melhores são particularmente interessantes para o campo do direito e das instituições. A propósito Calabresi
(1968) e Coase (1964).
236
Em termos mais rasos, podemos indicar que para Margolis e Liebowitz os custos de transação envolvidos na
mudança do teclado “QWERTY” para outro tipo de teclado seriam os de treinar datilógrafos e redefinir os
padrões de produção de máquinas, enquanto, para North, seriam, além dos descritos por Margolis e Liebowitz,
entre outros, o de convencer datilógrafos a serem retreinados, produtores a cogitar abandonar os retornos
crescentes do “QWERTY e superar as dificuldades de redesenhar todos os contratos que tenham alguma relação
específica com o tipo de teclado em questão. A relevância da interferência estatal para a mudança, em um e em
outro conjunto de premissas, tem utilidades bastante diferentes.
237
A respeito, também, as respostas às críticas recebidas, efetuadas pelo próprio David .
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existente, em que pese à evolução da engenharia poder apontar que há outros trens mais
eficientes, com outras bitolas.
Em Scott (1999) aponta-se uma situação de path dependence relativa ao problema de
vagões carvoeiros em ferrovias britânicas, na qual um tipo de vagão menos eficiente
permanecia em operação não em função das decisões descentralizadas, mas de altos custos de
mudança de sistema, decorrentes não da tecnologia, mas de regras jurídicas impostas pelo
Estado que determinavam altas indenizações para proprietários dos vagões ineficientes caso
estes fossem tirados de operação. A noção de que regras jurídicas causam dependência,
gerando custos de transação, ao invés de evita-los, é interessante para o formulador e
intérprete do direito238.
Pensando o campo do direito e das instituições e não especificamente o campo do
desenvolvimento tecnológico ou o específico campo da regulação estatal voltada a padrões de
tecnologia, a questão da path dependence, embora ainda ligada fundamentalmente à noção de
retornos crescentes defendida por Pierson (2000), ganha contornos diferentes.
North (1990) estuda o desenvolvimento econômico a partir dos arranjos de regras em
cada país, determinando uma nova abordagem da história econômica com base na importância
das instituições e observando que determinadas matrizes institucionais geram riqueza e
desenvolvimento, enquanto outras geram pobreza e subdesenvolvimento.
Na descrição da diferença de graus de desenvolvimento entre diferentes países, North
afirma a dificuldade de que, mesmo percebendo a ineficiência dos arranjos institucionais em
comparação com outros que geraram resultados melhores, consiga-se a de migração de um
sistema para outro.
Para tentar explicar o fenômeno, North se utiliza da transposição de conceitos da path
dependence tecnológica para processos sociais, particularmente no desenvolvimento de
instituições.
Assim como acontece para o desenvolvimento e interação entre tecnologias, North
defende que uma rede complexa de instituições gere o fenômeno de retornos crescentes,
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A circunstância foi notada e incorporada à análise jurídica, sobretudo a partir dos estudos de Coase (1964).
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tornando a permanência institucional por path dependence algo inerente à evolução
institucional.
Os ensinamentos de North são particularmente interessantes quando pensados como
uma forma de justificativa, inclusive, para a perenidade das ineficientes. Transpondo o
conceito de increasing returns para o quadro institucional, os problemas de perenidade das
instituições, ainda que deturpadas, adviriam do fato de que novas instituições tem custos de
implantação altos, exigem aprendizado, coordenação na implementação e adaptação a
expectativas, enfrentando a força das instituições estabelecidas, as quais permanentemente
reforçam sua aplicação.
North, em tal contexto, chama atenção para o fato de que, para além da própria
interação institucional, há também uma interação de reforço entre organizações e instituições.
No ambiente institucional, ainda que deturpado, os vencedores se esforçam para não alterar as
regras do jogo239. Destaca-se, ainda, o fato de que as instituições segundo North não só
interagem com outras já existentes, mas, que, num contexto social de interdependência240,
geram novas regras complementares, sendo difícil mudar toda a matriz institucional que se se
estabelece em torno das decisões iniciais tomadas.
Do ponto de vista do conhecimento, e também buscando a fonte de seus conceitos em
aspectos dos increasing returns da path dependence tecnológica, North defende que os atores
aprendem em interação com o ambiente institucional, o que é sintetizado pela noção de que o
“quadro institucional” define a forma e a direção na qual o conhecimento e as habilidades
serão desenvolvidas. Para North, os incentivos para aquisição de conhecimento são moldados
por recompensas, punições, tolerância da sociedade com o desenvolvimento de novas
tecnologias, forma de coordenação da interação social, costumes, tradições e convenções,
comunicadas aos indivíduos e organizações, mas, também e com grande importância,
decorrentes de aprendizado tácito pela repetição de rotinas 241, as quais são fortemente
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Instala-se o que North (1990, p. 4-10) descreve como um ambiente institucional em que as características
ambientais, moldadas por regras formais e informais de conduta, determinam como vencedores aqueles que
conseguem se ajustar às instituições, passando a se esforçar para manter o status quo, ainda que deturpado.
240
North (1990, p. 66) critica a ideia de que os economistas possam assumir premissas de mercados eficientes,
ignorando que os custos de transação na sociedade refletem um combinado de instituições complexas, que deve
ser visto em seu conjunto (no original, o autor chama atenção para a necessidade de consideração do “overall
complex of institutions”).
241
North (1990 p 74 a 83).
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moldadas pelas instituições vigentes, que tendem, pois, a se reforçar pela repetição de sua
aplicação.
Os conceitos propostos por North são bastante trabalhados por Pierson (2000), que se
esforça em conceber uma teoria da path dependence institucional. Nesse caminho, o autor
sustenta que uma dada opção histórica pode determinar uma cadeia de eventos que se autoreforça, no que denomina “reprodução institucional”. A teoria de Pierson desenvolve os
aspectos de increasing returns, transpondo-os do campo tecnológico para o institucional e
demonstrando, basicamente, que a path dependence institucional exige atuação estatal para
ser rompida.
No esforço de descrição do fenômeno da path dependence institucional e das formas
para seu rompimento, o autor preocupa-se em demonstrar como a lógica particular de atuação
do Estado e de reação dos indivíduos a tal atuação, condiciona um tipo particular de path
dependence, advindo e somente suscetível de mudança por atuações também estatais.
Em um primeiro esforço de defesa de sua forma de descrever a path dependence
institucional e o papel do Estado em seu rompimento, Pierson (2000) critica a ideia de que a
“remediability” de Williamson (1993) possa ser um aspecto a se considerar quando da
formulação de políticas públicas, vez, que, ainda que não conhecendo ex ante a solução
alternativa mais eficiente, a constatação posterior de sua existência pode gerar alterações de
rumo do Estado ao longo do tempo242.
Explica também Pierson que a natureza de vários serviços públicos, diferentemente
dos bens ofertados por firmas nos mercados, normalmente implica em não haver muitos
custos adicionais em prover o serviço para mais pessoas243 e em ser difícil limitar o consumo
dos serviços àqueles que efetivamente optem por pagar pelo que estão recebendo. Esses dois
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Na verdade, parece-nos que a situação de crítica de Pierson a Williamson será tanto melhor fundamentada
quanto, a cada momento de avaliação “ex post” de uma determinada instituição ou política pública, possa o
formulador efetivamente cogitar a mudança de curso. No limite, tem-se, a cada momento, uma opção por
permanecer ou mudar, numa característica de jogo repetido, ou, alternativamente, custos de transação tão altos
que não permitem a tomada de decisão de mudança. Assim, não entendemos os raciocínios como excludentes,
mas como complementares.
243
Neste ponto o autor está tratando de serviços públicos por excelência, cuja característica é justamente a
indivisibilidade, normalmente exemplificados pela segurança das fronteiras nacionais, que exigirá o mesmo
esforço independentemente do número de indivíduos beneficiados. A situação é diferente para serviços públicos
divisíveis, cuja prestação poderia ser assumida pelo setor privado e para a qual o custo de oferta do serviço para
mais um indivíduo é relevante, tal como, com algumas ressalvas relativas ao custo fixo de uma estrutura mínima,
acontece para atividades como educação, saúde e previdência social.
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fatores, condicionariam que a prestação e o financiamento de serviços públicos tendam ao
monopólio e que seu financiamento seja imposto compulsoriamente. Desse modo, Pierson
firma que entre as instituições não se instalam mecanismos de competição tais como os que
existem entre firmas, o que determina que instituições ineficientes não sejam expulsas do
mercado como ocorre com os produtos e firmas ineficientes244, enfatizando a necessidade do
esforço estatal na substituição de instituições ineficientes.
Já sobre a informação e aprendizado, afirma Pierson que, no setor público, de um
lado, há grande dificuldade de avaliar se um sistema de instituições funciona bem e se há
alternativas melhores a se implementar245. Enfatiza, ainda, que, mesmo que se identifique que
há uma necessidade de mudança, é muito difícil apontar qual elemento do sistema de
instituições, exatamente, gera a ineficiência e deva ser mudado. Em tal contexto, o
aprendizado inicial que já era difícil, torna-se ainda mais difícil, vez que, tal como descrito
por North (1990), a realidade passa a ser avaliada a partir de filtros e mapas mentais
condicionados pelo próprio ambiente institucional246.
Outros aspectos a se levar em conta quando da compreensão do processo de path
dependence institucional são apontados, entre outros, por North (1990) e Pierson (2000), que
destacam:
i)

o curto horizonte de resultados vislumbrado por um político, que limita sua
racionalidade e aumenta a percepção de increasing returns do ambiente
institucional já existente;

ii)

a conduta dos burocratas que tomam suas decisões imersos em contextos
institucionais complexos, funcionando como maximizadores independentes
e repetindo as condutas condicionadas pelas formas de interação
historicamente aceita nas rotinas de trabalho dos órgãos do próprio Estado.
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Outro aspecto a se considerar é que, além de não competir com outras instituições, a instituição, ainda que
ineficiente, parece competir com a desordem, vista pelos indivíduos como mais inviabilizadora de
comportamentos comuns. O processo é descrito por Puffert (2003), que argumenta ser a path dependence
institucional, em certa medida, parecida com a da tecnologia, vez que os agentes percebem valor em adotar a
técnica ou regra comum, que se torna custosa para a mudança.
245
Dialogando com a literatura sobre informação imperfeita, mas para além do problema da informação, Bresser
Pereira (2003) propõe que o problema do subdesenvolvimento institucional tem a ver com interesse e
incompetência dos governantes em países subdesenvolvidos.
246
Ter-se-á aí um tipo particular de path dependence moldado pela incapacidade de visualizar alternativas
geradas pelo hábito de se viver imerso em um determinado ambiente institucional. O “aprendizado” funcionaria
não como indutor de mudanças, mas como reforço de dependência de ideias, ideologias e instituições. Tais ideias
são aprofundadas por Denzau e North (1994).
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iii)

a dificuldade de coordenação de agentes para a promoção da mudança
institucional vislumbrada como benéfica247.

3.1.2. Dos mecanismos que permitem a permanência do VAF – aplicação da
teoria da path dependence ao problema analisado.
Neste ponto do trabalho, sustentamos que a permanência do VAF como critério de
repartição do ICMS é baseada em características de path dependence, semelhantes às de
manutenção de instituições descritas por North (1990).
Escolhemos como marco da dependência de trajetória a transição do que seria um
ICM municipal nas reformas de 1965 para um critério de repartição das reformas de 1966,
consubstanciadas pelo Ato Complementar 31/66, cuja orientação moldou o surgimento do
VAF na forma dos Decretos-Lei 380/68, 1.203/72 e 1.216/72.
A partir da ideia de não criar um tributo municipal, mas uma transferência que pudesse
recriar o potencial de arrecadação desse tributo não criado iniciou-se a dependência de
trajetória que moldou o surgimento do VAF e, posteriormente, o surgimento de uma rede de
instituições correlatas que trabalham para sua manutenção 248 249.
Inicialmente, não pretendemos aqui remontar novamente todo o histórico de evolução
da legislação do VAF, já tratado em capítulo anterior. Chamamos, no entanto, atenção para o
processo que, racionalmente, orientou a escolha pela sua criação e determinou o
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Se pensarmos o caso específico do valor adicionado e sua administração por servidores estaduais de
Secretarias de Fazenda, não há para os que operam e conhecem a fundo o critério, incentivos monetários para o
rompimento do modelo do VAF, além de se caracterizar, ao longo do tempo e pela repetição de rotinas, um
conhecimento especializado não intercambiável no todo com outras rotinas de trabalho relativas à repartição, o
que aponta no sentido da pressão para manutenção do critério do VAF.
248
Anima-nos buscar algumas explicações sobre o atual funcionamento do VAF em sua perspectiva histórica de
surgimento, sobretudo porque não necessitamos, nesse caminho, adotar posições passionais sobre ser melhor ou
pior a centralização como forma de gerir a coisa pública e realizar os interesses da população. O critério do valor
adicionado atua numa posição específica do ordenamento jurídico, não definindo que o ICMS vai, em parte, ser
atribuído aos Municípios, mas limitando-se a determinar como a maior parcela do produto da arrecadação desse
imposto vai ser repartida. Em outras palavras, conforta-nos a análise da path dependence porque essa não
implica avaliar se é ou não conveniente descentralizar poderes e competências na federação, mas somente em
determinar como tal decisão cria tratamento diferenciado entre Municípios de mesmo porte.
249
A escolha do evento inicial da série é justificada na linha proposta por Mahoney (2000), que defende serem
requisitos para tal escolha: i) a possibilidade de identificar que o resultado observado é rastreável até o evento ou
cadeia de eventos que se propõe como determinante da dependência e ii) a necessidade de poder isolar o evento
ou conjunto de condições históricas escolhidos para marcar o início da trajetória de dependência de outras
condições que o cercam ou antecedem.
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aprofundamento do comprometimento institucional com a escolha inicial pelo valor
adicionado.
Como já afirmado, o VAF surgiu numa fase avançada de cogitação de um novo
sistema tributário pelo regime militar, no final da década de 1960. Surge, em verdade, como
um recuo parcial de uma posição descentralizadora, que conferiria aos Municípios um tributo
municipal ou um adicional de tributo estadual administrado pelo Município.
Recuando da posição de conferir aos Municípios a administração de um tributo
semelhante ao ICM, o legislador em 1966, apegado à ideia de lhes conferir recursos os mais
equivalentes possíveis ao ICM municipal nunca implantado, resolveu, pelo ato Complementar
31/66, atribuir ao Município parte do que seria o ICM potencialmente “arrecadado” em seu
território. Assim, aproximou a repartição de um tributo, que, a rigor, poderia ser estruturada
racionalmente de muitas outras formas, à repetição do resultado da arrecadação de um tributo.
Iniciou aí, e possivelmente sem muita consciência do que fazia250, uma trajetória de
aprofundamento na opção por não moldar uma transferência valendo-se dos recursos legais
próprios a tais institutos de direito financeiro, tornando-a, ao invés disso, próxima e atrelada à
legislação tributária.
Para manter os efeitos descentralizadores da distribuição de recursos equivalentes aos
de um ICM municipal, o legislador buscou preservar os Municípios, alijados da competência
para legislar e mesmo administrar a arrecadação do ICM. Imaginou, assim, evitar que fossem
sentidos no VAF os efeitos de políticas tributárias conduzidas pelos Estados. Para tanto e já se
caminhando de maneira dependente em relação à ideia inicial de repetir um ICM “do
Município”, buscou definir um método pelo qual, cogitando a adição de valor no território e
não propriamente o imposto arrecadado em cada território, pudesse ter sucesso em neutralizar
exceções introduzidas no ordenamento, que resultassem em supressão da cobrança do imposto
no território de um determinado Município.

250

Temos aqui um problema relativo à cognição do legislador, que, de um lado, sendo menos precipitado,
poderia ter racionalizado alternativas e percebido, desde já, falhas intrínsecas do critério e, que, de outro e
relativamente a tantos outros aspectos do ICM não criado, não tinha informação perfeita a orientar sua decisão
pelo VAF. Permanece, de algum modo, o problema da alternativa plausível, caracterizadora da path dependence
como problemática de escolhas de alternativas viáveis, tal como defendido por Williamson (1993), sem, no
entanto, que, sob todos os aspectos, possa ser o legislador original responsabilizado pelas mazelas do VAF, já
que parte delas somente viria a ser passível de percepção ao longo de novos movimentos do jogo, especialmente
quando da nova cogitação do imposto estadual e seu redesenho na Constituição de 1988.
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Criou, assim, um caminho de atribuir o produto da arrecadação do ICM aos
Municípios segundo os fatos tributáveis ocorridos em seu território, determinando, de modo a
refletir o potencial de arrecadação de um IVA municipal, que o cálculo da participação
proporcional dos Municípios de um mesmo Estado fosse feito não pelo valor das operações,
mas pelo valor adicionado nas operações, o que fez mediante a instituição de uma fórmula de
“saídas menos entradas no estabelecimento que ingressou na legislação a partir de uma
combinação das disposições dos Decretos-Lei 1.203/72 e 1.216/72.
Preocupado em refletir o potencial de arrecadação e um IVA municipal, preocupou-se
em protegê-lo dos efeitos das políticas tributárias estaduais de diferimentos, isenções,
substituições tributárias e posteriormente imunidades, determinando, já condicionado pela
forma de pensar dependente e sem avaliar como os preços são alterados pelas políticas
tributárias dos impostos sobre produção e consumo, que operações sujeitas a isenções,
diferimentos,

regimes

de

tributação

diferenciada

e,

posteriormente,

imunidades

constitucionais deveriam ser computadas no cálculo do VAF251.
A tentativa de seguir no caminho que levaria a reproduzir, por vias tortas, o ICM
municipal, sem os inconvenientes de ter que arrecadar o mesmo imposto em duas esferas de
governo e depurando-o dos efeitos de imunidades, isenções e regimes diferenciados de
tributação que excluíssem da repartição operações de circulação de mercadorias, foi, desde
então, divulgada como ideal atingido pelo VAF, o que, aparentemente, passou a ser aceito
como verdadeiro, embora jamais pudesse ter ocorrido sem importantes distorções.
Foi, posteriormente a ideia positivada na legislação e repetida ao longo do tempo, sem
novas avaliações de viabilidade, especialmente pela LC 63/90, mesmo diante da grande
ampliação do papel do Município como pessoa política, e do redesenho radical das bases do
ICM havidos na constituinte de 1986-8.
Ao mesmo tempo e com não menos importância, foi a opção pelo VAF viabilizada
pela criação de estruturas administrativas, ligadas, naturalmente, em função da dependência
de trajetória, àquelas responsáveis por administrar o ICM (posteriormente ICMS) nas
Secretarias de Fazenda do Estado.

251

Vide o Decreto-lei 380/68
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Com não menos importância, o VAF foi administrado no sentido de sua permanência,
surgindo ao longo do tempo, regras a ele correlatas que vieram possibilitar sua aplicação,
moldando o que a lei complementar, único instrumento realmente viável para regula-lo, havia
feito de maneira simplista e incipiente.
Há, ainda, que se destacar que o próprio processo de democratização aprofundou do
ponto de vista estático da mudança de instituições, a dependência do VAF, visto que inserido
originalmente no bojo de uma reforma produzida por um legislador centralizador de poderes,
em um período de regime militar, o critério foi percebido como descentralizador, terminando
por ser plasmado em constituições democráticas e na legislação complementar nacional.
Assim sendo, o que era uma decisão contida em atos como Decretos-Lei, que
poderiam ser revistos pelo governo militar sem nenhuma, ou quase nenhuma, resistência de
pessoas e organizações ou contrapesos, passou a ser, do ponto de vista da permanência
estática das instituições, uma instituição democrática difícil de ser revertida, exigindo-se, para
tanto, mobilização do Congresso Nacional no sentido de reformas constitucionais, certamente
precedidas, no ambiente pós 1988, de negociações políticas complexas e acomodações de
interesses multilaterais.
Outro fator a se considerar, do ponto de vista estático da permanência do VAF, é uma
cultura orçamentária de repetição, causada pela acomodação das máquinas municipais em
determinados níveis de gasto. Nesse sentido, qualquer mudança de critérios é rechaçada pela
tradição da estabilização de um patamar de gastos, ainda que gere desigualdades252. Do ponto
de vista teórico, o problema da estabilização, já foi explorado por Prado, Quadro e Cavalcanti
(2003), que, exaltando a necessidade de se criar sistemas de transferência com capacidade de
ajustamento dinâmico a demandas diferentes por serviços ao longo do tempo, causadas por
diferenças no ciclo de crescimento de diferentes regiões ou fenômenos como migrações,
afirmam que, caso criado um sistema estático de repartições os governos subnacionais
resistirão a qualquer redução relativa de suas receitas legalmente garantidas pelo sistema
vigente.
Consideradas as dificuldades de mudança, no ambiente democrático e com atual o
nível de percepção acerca do funcionamento e consequências de aplicação do critério, como

252

O problema federativo foi recentemente sentido na rediscussão das divisões de receitas oriundas da
exploração de petróleo e gás natural, com defesa veemente dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo para a
necessidade de manutenção do equilíbrio fiscal dependente das transferências em questão.
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no experimento da urna de Pólya, o resultado de permanência do VAF é, sob todos os
aspectos, mais provável do que o de seu abandono.
Aprofundamos, com a consciência da dificuldade de coordenação para a mudança de
legislação constitucional ou complementar, a análise do critério, entendendo que vale a pena,
ao menos, tratar de esclarecer problemas que impedem, sequer, visualizar o VAF como uma
questão a ser solucionada na federação Brasileira.
Nesse caminho, as minúcias do processo dinâmico de permanência do VAF, na linha
do sustentado por North (1990), podem ser descritas pela adaptação de instituições correlatas
que lhe dão suporte e pelo comportamento de organizações no sentido da manutenção do
status quo institucional.
Preocupa-nos, neste ponto descrever especificamente como problemas relativos à
informação e condicionamento da percepção da realidade pelas próprias instituições
complexas, comportamentos de governantes no curto prazo, burocratas maximizadores
independentes e interação das instituições do VAF com regras correlatas e complementares ao
critério, suportam sua permanência.
Em nossa opinião, a permanência do VAF e, sobretudo sua permanência sem uma
explosão de litigiosidade ocorre, em verdade, em função:
i)

da não internalização dos custos de apuração do índice pelos Municípios, vez

que o enorme custo da partilha é transferido a contribuintes que produzem
informações e ao Estado que as centraliza, ficando dissolvidos e mascarados no
ambiente de complexidade institucional referente a regras de apuração do próprio
ICMS;
ii)

da forma eficiente de entrega de recursos do ICMS arrecadado, que não tem

propriamente relação com o critério do valor adicionado, mas na matriz institucional
complexa, confere uma falsa aura de eficiência ao VAF;
iii)

da dificuldade na revisão do índice, visto que a administração municipal, de um

lado, não participa ativamente de sua geração e, de outro, para entender as vantagens
em contestar algum dos critérios utilizados na sua formação, deveria reprocessar
sempre todos os dados de VAF dos contribuintes do Estado;
iv)

de uma combinação de custo internalizado da contestação e ganho difuso e

incerto em tal atividade, vez que um Município, que decida contestar o índice, deve
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arcar com o ônus da tarefa, sem saber de antemão se vai, de fato, ganhar algo com
isso;
v)

da ausência de coordenação para a revisão conjunta de índices do VAF pelos

Municípios e da inviabilidade de que o setor privado o faça diante de regras de sigilo
fiscal;
vi)

de uma série de regras de legalidade duvidosa, que promovem “ajustes” na

forma de apuração do valor adicionado, tornando-o politicamente palatável e
“suprindo”, por instrumentos juridicamente inadequados, as deficiências da legislação
complementar.
Passamos a explicar cada um desses grupos de circunstâncias que permitem mascarar
as ineficiências do VAF, inclusive a sua inviabilidade jurídica.

3.1.3. Dos custos de apuração do VAF e dos responsáveis por suportá-los.

Inicialmente, tratamos do problema da característica de distribuição dos custos
relativos à apuração do VAF como fator que mascara seus custos reais e agrava a path
dependence em torno do critério.
Uma forma de percepção equivocada dos custos do VAF pode levar a crer que o
dispêndio na operação do critério é quase irrelevante. A proximidade entre VAF e ICMS pode
determinar, em dependência de trajetória, que se creia que o valor adicionado fiscal é
facilmente obtido de informações que já existem e que já são tratadas com a finalidade de
apuração do próprio imposto estadual253.
Analisada a questão com o devido distanciamento, percebe-se, no entanto, o erro
consistente em desprezar que existam custos significativos na apuração do VAF. No Brasil,
milhões de declarações específicas para fins de valor adicionado são produzidas, no mínimo
anualmente, por contribuintes, exigindo-se a especificação de operações e prestações por
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É de se supor que, mesmo se tratando de uma atividade realizada por contribuintes do ICMS e que já
produzem informações para as Secretarias de Fazenda dos Estados, com vistas à apuração do imposto, o custo de
produção de cada uma das milhões de declarações relativas ao valor adicionado, de sua recepção e de seu
processamento, não seja desprezível. Além disso, o custo de apuração do VAF é comparativamente alto em
relação, por exemplo, a critérios demográficos orientadores de transferências, como as do FPE e FPM, vez que,
aí sim, há utilização de dados que já foram tratados e que se prestam a outros propósitos governamentais.
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territórios de Municípios e alguns ajustes de dados, que não têm a ver especificamente com o
ICMS.
Além disso, há que se considerar que a totalização de tais dados não é feita também
como parte da apuração do próprio ICMS, demandando trabalho específico de servidores dos
Estados para o cálculo e divulgação dos índices e que o resultado do trabalho é um tipo de
informação que não pode ser utilizada para o planejamento governamental em quaisquer
outras tarefas de Estado254.
O problema relativo aos custos de apuração do VAF que contribuem para a
permanência do índice nas últimas décadas, no entanto, não é o de seu custo total de apuração,
mas a forma com que os custos são percebidos pelos envolvidos na atividade de determinação
do índice, no ambiente de dependência de trajetória.
Os contribuintes, obrigados à produção de dados para o VAF, o fazem em meio a uma
série de obrigações relativas a informações para tributação255, marcadas por grau considerável
de irracionalidade256. Em tal ambiente, a mensuração específica acerca do custo adicional de
produção da informação enviada para fins de VAF, provavelmente, não é feita257.
Com mais razão, parece haver grande dificuldade para a massa de contribuintes e a
população quanto à compreensão de que há custos significativos envolvidos na apuração do
VAF. É pouco provável que se chegue a conhecer e a se formar uma percepção acerca de tais
custos na soma de todos os estabelecimentos que realizam operações e prestações afeitas ao
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Há que se notar que a informação do VAF só serve para a apuração desse critério, diferenciando-se da
informação de censos demográficos, que se presta a orientar decisões governamentais em múltiplas áreas de
atuação do Estado.
255
As obrigações de prestação de informações às autoridades fiscais são denominadas “obrigações acessórias”
no direito tributário. Quando tratadas pelo contexto de seu custo, são denominadas “custos de conformidade” ou,
na literatura estrangeira “compliance costs”.
256

Ressaltamos aqui o grau de irracionalidade dos custos de conformidade tributários no Brasil, destacando o
problema da multiplicidade de entes tributantes e, no campo específico da tributação sobre produção e consumo,
da existência de tributos administrados pela União, Estados e Municípios, tais como o IPI, o PIS e a COFINS, o
ICMS e o ISSQN.
257

A própria percepção e mensuração dos custos de conformidade ou “compliance costs” é, em si, difícil de ser
visualizada, vez que, para a maioria dos contribuintes se mistura a tarefas administrativas diversas, integrando
uma massa muitas vezes indiferenciada de custos de apuração.

134

campo de incidência do ICMS e na soma de recursos públicos utilizados para totalizar tais
informações258.
Para além da questão da baixa ou ausente percepção dos próprios custos de apuração
do VAF, é possível que os contribuintes imaginem que, surgidas como alternativa ao ICMS
municipal, as obrigações relativas ao valor adicionado são de produção simples e não muito
custosa, se comparadas aos custos de apurar mais um IVA e de atender a órgãos fiscalizadores
municipais.
Tal percepção, típica de dependência de trajetória e decorrente do condicionamento
mental de comparação do VAF com a sombra do ICM municipal, mascara, como previsto por
North (1990) e Pierson (2000), o real custo de apuração do índice e suas desvantagens em
relação a critérios baseados em dados demográficos, já coletados para o exercício de outras
atividades governamentais.
Do ponto de vista dos Estados, os custos de processamento de declarações relativas ao
VAF e da divulgação e administração do índice podem - e possivelmente são - bastante bem
conhecidos e mensurados.
Sabe-se que uma parte dos servidores das Secretarias de Fazenda se dedica,
geralmente em caráter especializado, à tarefa do cálculo da participação dos Municípios e que
as Secretarias de Fazenda têm condições de isolar os gastos relativos ao processamento de
informações do VAF em centros de custos específicos 259.
Não acreditamos, pois, que o manejo de uma parte da estrutura da Secretaria da
Fazenda dos Estados para a atividade de apuração do VAF seja percebido como algo isento de
custos, ou mesmo pouco oneroso em comparação com a repartição baseada em outros
critérios, tais como os demográficos.

258

Tem-se aqui um problema de condicionamento da visão de custos, determinada pelo complexo das
instituições, que não permite o exercício racional da atividade de separar qual custo vem de que regra específica.
É o problema da complexidade do ambiente institucional moldando a visão e não permitindo o aprendizado
sobre os efeitos de cada regra no sistema, mencionado por Pierson (2000) e Denzau e North (1994).
259
Observando a estruturação das Secretarias de Fazenda dos Estados, o que pode ser feito mesmo pelos que
desconhecem o funcionamento de tais órgãos a partir da análise de seus organogramas e estruturas de cargos e
setores disponíveis em seus sítios na internet, verificamos a constante presença de setores responsáveis pela
apuração do VAF, repasse da cota-parte do ICMS aos Municípios e atendimento aos representantes municipais
no que se refere ao índice. Tal fato reforça a noção de conhecimento, pelos Estados, do quanto é dispendido com
a apuração do VAF no âmbito da administração estadual.
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No entanto, aqui também, provavelmente, se impõe uma tendência a relativizar,
desprezando, os custos de produção do índice, vez que o VAF, pensado sob a influência da
dependência de seu histórico de criação, substitui o que seria uma invasão municipal das
bases tributárias exploradas pelos Estados.
No caminho da instituição de um IVA municipal, haveria, para os Estados, custos
possivelmente grandes de desenvolver uma estrutura de cooperação e disponibilização de
todos os tipos de informações do ICMS aos Municípios. Também enfrentariam, os
governantes e servidores públicos estaduais, o ônus político e administrativo de exercer a
fiscalização do tributo em cooperação com políticos e servidores públicos municipais. Daí
concluir que, tanto do ponto de vista da percepção condicionada dos custos, quanto da
possível preservação de poderes pelos burocratas independentes, a dependência de trajetória
institucional se aprofunda, tal como descrito por Evans (2004), North (1990) e Pierson (2000).
Ademais, a propagada (e falsa) capacidade de o VAF agir “neutralizando” efeitos de
políticas tributárias relativas ao imposto, funciona como uma forma de ampliação do campo
político para manobras de criação de exceções na tributação 260 de ICMS261

262

. Tal atuação é,

na experiência brasileira, um dos setores importantes do campo de poderes dos Estados e de
governantes estaduais, fazendo do índice, ainda que percebido como uma instituição perversa,
algo bastante conveniente do ponto de vista político, sobretudo no horizonte de curto prazo
dos governos estaduais, tal como também foi antecipado por North (1990)263 264.

260

A criação de exceções e desonerações tributárias não é, em si, uma vantagem para o Estado, sobretudo diante
da possibilidade de que seu governante não tenha suas ações alinhadas ao interesse do órgão que integra. Assim,
o problema dos custos do VAF, suportados “gentilmente” pelos Estados como forma de evitar o IVA municipal,
envolve uma questão de principal-agente, que desemboca no mascaramento dos custos da apuração do índice,
ou, tal como descrito no quadro de desenvolvimento institucional de North, a uma atuação de vencedores para a
perpetuação de instituições perversas. A respeito, Castilho (2012).
261
Em verdade, a criação de isenções e outros tipos de benefícios fiscais de ICMS dependeria de aprovação em
convênio interestadual, vez que a Constituição Federal, em seu art. 155, limita a competência dos Estados em
prosseguirem sozinhos em tais tarefas. No entanto, falhas institucionais relativas à repressão da transgressão
consistente na concessão unilateral de benefícios fiscais pelos Estados, determinam que tais atividades acabem
por ocorrer isoladamente, mediante atos de governos estaduais, inclusive por decretos ou outros atos praticados
por governadores de Estado. A propósito, Castilho (2012).
262
O que pode ter motivado, em verdade, a decisão do STF no caso de Timbó/SC, que, de certo modo, cria
óbices às desonerações inconstitucionais de ICMS, tal como explorado por Scaff e Silveira (2010)
263
A propagada capacidade de que o VAF atue na neutralização dos efeitos das políticas estaduais relativas ao
ICMS somente se sustenta diante de um ambiente de informação imperfeita, na qual a apuração efetiva dos
efeitos da utilização do índice não seja uma prioridade, seja excessivamente cara para ser percebida ou no qual as
informações não estejam disponíveis de forma clara para os Municípios.
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Finalmente, do ponto de vista dos Municípios, o sistema de apuração do VAF
representa uma total desoneração dos custos de produção das próprias receitas, vez que o
governo municipal recebe parte do tributo arrecadado, já depositado em instituição bancária e
à disposição de cada Município, não dependendo, para isso, da prática de qualquer atividade
burocrática ou de efetiva contribuição para que a apuração seja realizada, o que distorce a
percepção dos custos justamente para o maior interessado na distribuição.
Ademais, a percepção de custos sobre o VAF no Município, parece poder sofrer com a
comparação entre o VAF e a administração do ICM municipal nunca criado. Isso por que um
IVA municipal exigiria a criação de um corpo especializado de servidores e da
institucionalização de procedimentos burocráticos para sua administração.
É de se considerar nesse particular que, especialmente para Municípios menores, o
custo de implantação de estruturas de tributação é sempre comparativamente maior do que em
Municípios grandes. A mínima estrutura administrativa de tributação, em Municípios
pequenos, pode, por si, consumir parte significativa dos recursos potencialmente arrecadados
com o tributo, vez que o tamanho das bases a serem exploradas é, em geral, pequeno.
Colocadas algumas ponderações sobre os custos difusos de apuração do VAF e sua
forma equivocada de percepção, tratamos da questão relativa à eficiência na entrega dos
recursos da quota-parte do ICMS, como fator de mascaramento das ineficiências do VAF e
colaboração com sua permanência.

3.1.4. Da possível confusão entre a eficiência da regulação relativa à entrega a
cota-parte municipal do ICMS e a legislação do VAF.
A LC 63/90, embora seja lacônica e incompleta no que se refere à definição do VAF e
à integração de sua operação à realidade complexa do ICMS, contém, analogamente ao que
acontecia sob a égide do Decreto-lei 1.216/72, um bem desenhado sistema de proteção à
entrega de recursos da cota-parte do ICMS aos Municípios.
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Outro ponto a se investigar, é a própria possibilidade de que o índice possa ser utilizado com o fim de instituir
manobras políticas de favorecimento a Municípios, transformando, à margem da lei e parcialmente, o que seria
uma transferência legalmente determinada em uma transferência, na prática, “voluntária”, apropriada pelo
governante estadual e direcionada a quem lhe forneça apoio político.
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Tal eficiência na entrega da cota-parte do ICMS, embora nada tenha a ver
propriamente com o valor adicionado fiscal, funciona, num esquema de associações mentais
de dependência de trajetória, como máscara à percepção real sobre os defeitos das regras do
VAF. O que propomos aqui é que, contidas no mesmo diploma normativo, regras ineficientes
e eficientes se confundem na percepção geral da matriz institucional complexa, tal como
descrito por North (1990) e Pierson (2000), o que contribui para a permanência do VAF,
como passamos a explicar.
Para tanto, analisamos em concreto a legislação relativa à entrega da cota-parte do
ICMS, apontando seu bem estruturado sistema de prazos, estímulos e sanções.
Ao instituir regras sobre a apuração do VAF, a legislação complementar determina
que, até o final do mês de junho do ano da apuração, o Estado tenha concluído a totalização
de dados e divulgue índices provisórios, para a eventual contestação pelos Municípios no
prazo de trinta dias265.
A contestação do índice ocorre com base em eventuais incorreções, apontadas pelos
Municípios, fundadas na análise dos dados utilizados para o cálculo do índice, os quais não
podem ser omitidos da possibilidade de acompanhamento pelos próprios governos
municipais266.
Após sessenta dias, contados da primeira publicação, ou seja, até antes do final de
setembro de cada ano, o índice definitivo deverá ser publicado pelos Estados267. Será, então,
utilizado para a repartição do ICMS a partir de primeiro de janeiro do ano seguinte268,
segundo a média do índice dos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração269.
Nota-se, também, paralelamente, que a Lei Complementar 63/90, consegue prever
bem as medidas a serem adotadas em razão de fatos extraordinários na apuração do índice.

265

Conforme o § 6º do art. 3º da Lei Complementar 63/90.

266

A propósito, o § 5º do art. 3º da Lei Complementar 63/90.

267

Conforme o § 8º do art. 3º da Lei Complementar 63/90.

268

A propósito o § 3º do art. 3º da Lei Complementar 63/90.

269

Conforme o § 4º do art. 3º da Lei Complementar 63/90.
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No que se refere a decisões judiciais que alterem o seu cálculo, prevê a revisão
posterior do índice, sem paralisar a distribuição dos recursos para aguardar manifestação do
Judiciário270.
Quanto aos fatos apurados em ações de fiscalização e às revisões de valores de
operações decorrentes de prestações de novas informações pelos contribuintes, também sem
paralisar ou atrasar a distribuição dos recursos, prevê a inclusão de tais valores no cálculo do
VAF no ano em que se tornem definitivas as decisões administrativas que definam o destino
dos lançamentos tributários de ofício ou no ano em que ocorre a prestação de novas
informações (confissão) pelos contribuintes271.
O sistema de prazos rígidos e não passíveis de interrupção a que se obrigam os
Estados na apuração do VAF, é complementado por uma série de mecanismos jurídicos que
prescrevem a forma de tratamento do dinheiro correspondente ao ICMS arrecadado.
Destacam-se, nessa linha, a regra segundo a qual, já no momento da arrecadação do
próprio ICMS, vinte e cinco por cento do valor arrecadado é apartadamente direcionado a
uma conta específica, denominada pela lei: “conta de participação dos Municípios no Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações”, de que não é titular o Estado,
mas, em conjunto, todos os Municípios272.
Tal sistema de apartamento imediato dos valores dos Municípios cria um interessante
mecanismo de garantia da autonomia municipal contra as interferências de demoras ou
arbítrios dos Estados, ao mesmo tempo em que, para fins de apuração do VAF em si,
desestimula completamente os Estados a utilizarem o atraso na formação do índice como algo
que os favoreça financeiramente.
De outro lado, a LC 63/90 prevê sanções duras para o descumprimento das obrigações
de apuração do VAF e entrega da cota-parte municipal do ICMS.

270
271

272

Art. 3º, § 9º da Lei Complementar 63/90.
Art. 3º, § 11 e 12 da Lei Complementar 63/90.
A propósito, o art. 4º da Lei Complementar 63/90.
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Além de prescrever a sanção de intervenção federal nos Estados em caso de falha no
cumprimento dos prazos da LC 63/90273, impõe o custo da demora aos Estados, sujeitando os
repasses a juros de mora de um por cento ao mês, além da atualização monetária274.
Complementando o desestímulo à demora no repasse dos recursos à conta dos
Municípios, a legislação impõe que a instituição bancária que tenha recebido os valores na
denominada “conta de participação dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações” faça entregas periódicas de recursos a cada um dos
Municípios, em prazo curto, que vence no segundo dia útil de cada semana275.
Na tutela da efetiva entrega de recursos a Municípios pelas instituições financeiras,
destaca-se a regra de suspensão da instituição da atividade de arrecadação e entrega da cotaparte do ICMS por períodos de, no mínimo dois e no máximo quatro anos276, além das regras
de responsabilizações pessoais de agentes arrecadadores277 e dirigentes bancários278, as quais
contribuem para que o atraso na entrega de recursos não seja utilizado para favorecer
instituições bancárias em detrimento dos Municípios.
Em síntese, a LC 63/90 contém um conjunto de regras jurídicas eficientes na tutela dos
Municípios, vez que cria prazos de apuração factíveis, desestímulos aos atrasos e imputa
responsabilidades àqueles que poderiam interferir negativamente na formação do índice e
entrega de recursos, penalizando Estados, agentes arrecadadores, instituições bancárias e seus
dirigentes em caso de demora ou descumprimento.
A boa estruturação de regras relativas à própria entrega dos recursos da cota-parte do
ICMS feita na Lei Complementar que institui o índice de valor adicionado e seu consequente
bom funcionamento, pode levar a uma ideia equivocada de que a formação do próprio índice
não enfrenta problemas279.
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LC 63/90, art. 10.
LC 63/90, art. 10, parágrafo único.
275
Conforme o artigo 5º da Lei Complementar 63/90.
276
Artigo 9º e §§1º e 2º da Lei Complementar 63/90.
277
Nos termos do art. 4, § 2º da Lei Complementar 63/90.
278
Conforme § 4º do art. 9º da Lei Complementar 63/90.
279
O que, no limite, poderia advir de um defeito de percepção maior ainda, que é o de não entender quais efeitos
distributivos vêm do VAF e quais vêm de outros critérios de legislação estadual que determinam a partilha do
restante da cota-parte municipal do ICMS.
274
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Se verificarmos as regras relativas à efetiva entrega dos recursos do ICMS aos
Municípios, percebemos que os curtos prazos para o repasse, contados a partir da arrecadação,
são instituídos apesar da grande lentidão na formação do VAF e da demora a que esse possa
ser efetivamente aplicado.
Destaca-se, do texto da Lei Complementar, que o índice divulgado até o dia trinta de
junho de cada ano é composto pela média dos valores adicionados dos dois anos calendários
anteriores280, orientando as transferências somente a partir do primeiro dia do ano subsequente
ao da divulgação do índice provisório, tudo isso, depois de impugnações dos Municípios e
divulgação de um índice definitivo.
Percebe-se, assim, que o VAF, nos termos em que apurado atualmente, somente é
capaz de orientar efetivamente transferências no segundo ano subsequente ao de sua geração,
considerando, para tanto, as médias de adição de valor do segundo e terceiro anos anteriores à
transferência, o que faz perceber, isolando-se os efeitos de diferentes opções do ordenamento
jurídico, que o índice em si nada contribui para a eficiência e prontidão de repasses a
Municípios.
Uma análise mais acurada dos termos da legislação complementar, portanto, permite
concluir que a eficiente regulação jurídica da entrega de recursos da cota-parte do ICMS dos
Municípios, resulta da boa estruturação da criação de desestímulos ao atraso na entrega de
recursos e punições corretamente direcionadas para os descumprimentos, nada tendo a ver
com o critério do VAF.
Embora “topograficamente” próximo das regulações do valor adicionado fiscal, o
conjunto das regras que garantem efetivamente a recepção apartada da cota-parte do ICMS
municipal, sua não disponibilização aos Estados e a obrigatoriedade de sua rápida entrega por
instituições financeiras aos Municípios, não depende do VAF, tendendo a funcionar bem em
razão de seu adequado desenho, independentemente do critério de repartição do ICMS que
seja escolhido.
Não é outra a conclusão a que se pode chegar quando observamos que não só os
valores decorrentes da apuração do VAF, mas os que são fixados por critérios instituídos em
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A respeito, os §§ 3º, 4º e 6º do art. 3º da LC 63/90.
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legislação estadual281, seguem a mesma eficiente sistemática de distribuição de recursos e
sanções por erros, atrasos ou ausência de entrega de valores aos Municípios.
Desmistificado o equívoco da confusão entre os efeitos de diferentes regras correlatas
e inseridas na LC 63/90, que pode - e em nossa opinião leva - à associação entre a legislação
específica do VAF e a eficiente forma de distribuição da cota-parte do ICMS aos Municípios,
passamos a abordar o problema do caráter intrinsecamente difícil da contestação efetiva do
índice resultante e, especialmente, dos critérios jurídicos utilizados na geração do VAF.

3.1.5. Da dificuldade da reunião das informações que permitam questionar o
VAF.
A Lei Complementar 63/90 prevê uma divulgação provisória do índice de valor
adicionado pelos Estados até o dia 30 de junho de cada ano, fazendo referência a dados
apurados no ano anterior, para aplicação a partir do ano calendário seguinte ao da
divulgação282. Tal índice provisório está sujeito a impugnações pelos Municípios no prazo de
trinta dias, sem prejuízo de ações judiciais cabíveis283.
Ocorre, porém, que, a estrutura de formação do índice torna tal contestação
improvável, sobretudo no que se refere aos critérios jurídicos que orientaram a sua formação.
Na verdade, a formação do índice de valor adicionado não é somente uma adição de
valor em Municípios, mas uma ponderação da qual resultará a participação relativa de cada
Município na distribuição do ICMS. Nesse contexto, os governos municipais participam de
uma espécie de competição por valor adicionado, na qual o aumento de valor adicionado de
um tende a implicar menor repasse de ICMS para todos os demais do mesmo Estado em um
ano considerado.

281

O VAF responde por, no mínimo setenta e cinco por cento do cálculo da cota-parte do ICMS municipal. No
entanto, a entrega efetiva de recursos leva em conta a liberdade da legislação estadual para estabelecer critérios
de repasse dos outros vinte e cinco por cento da cota-parte do ICMS, conforme prevê a CF, art. 158, parágrafo
único, II.
282

Art. 3º, § 6º da LC 63/90.

283

Art. 3º, § 7º da LC 63/90.
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Em tal ambiente, parece haver facilidade de se configurar o interesse claro de
contestação do índice, caso erros banais como os de soma do valor de determinadas operações
de um contribuinte venham a ser cometidos em prejuízo do Município em que tal contribuinte
se situa284.
No entanto, ao cogitarmos a possibilidade de contestação dos critérios utilizados para
determinar se uma operação foi ou não considerada no valor adicionado, a tarefa de revisão
do índice pelos Municípios se torna muito mais complexa e difícil de ser efetuada.
Ocorre que, ao questionar o critério segundo o qual uma operação não foi considerada
para efeitos de valor adicionado fiscal em seu território, o Município questionador do índice
formado poderá provocar a inclusão de todas as operações semelhantes no cômputo do VAF,
no território de todos os Municípios do Estado, no ano considerado.
Desse modo, o interesse na contestação de um critério utilizado no cálculo do índice,
mesmo quando direcionado a incluir operações ocorridas no território do Município
contestador, não se apresenta de maneira clara. A revisão de seus próprios valores de VAF,
nesse caso, pode e provavelmente será acompanhada da revisão do VAF nos demais
Municípios do Estado, reduzindo os ganhos na contestação ou mesmo determinando que a
revisão do índice ocorra em seu desfavor.
De outro lado, a revisão de um critério para a exclusão de determinadas operações do
cômputo do VAF, aparentemente prejudicial ao Município em que tais operações ocorreram,
pode, indiretamente beneficiá-lo, caso a exclusão de todas as operações sujeitas ao mesmo
critério no Estado leve a uma exclusão proporcionalmente maior de valor adicionado no
território de outros Municípios.
Em outras palavras, a complexidade da formação do índice exige, para a
determinação precisa dos ganhos na contestação, que um determinado Município simule
cenários com critérios diferentes, reprocessando não só as declarações relativas ao VAF
produzidas por contribuintes situados em seu território, mas todas as informações, de todos os
contribuintes situados em cada um dos Municípios do Estado, segundo múltiplos cenários.

284

A tarefa de reprocessamento de declarações relacionadas ao VAF é grande em qualquer hipótese. No entanto,
a verificação, por critério de relevância, pode ser restringida aos maiores contribuintes do Município, o que
justifica demandas envolvendo grandes contribuintes, como usinas de geração hidrelétrica, empresas
mineradoras ou do setor de petróleo.
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A situação de incerteza quanto aos ganhos na contestação de critérios de sua formação
tende a tornar raros os litígios acerca do tema do valor adicionado, fazendo com que esses
tendam a se restringir às raras situações nas quais o ganho com a contestação é evidente,
identificadas, sobretudo, com os critérios de formação do índice de valor adicionado de
grandes contribuintes em territórios de Municípios de pequeno ou médio porte.
Não é por acaso que a maioria das ações acerca do VAF se concentrou, ao longo dos
anos, sobre o setor de geração de energia hidrelétrica e extração mineral, fundando-se sobre a
discussão de valores adicionados de contribuintes, cuja relevância, face ao valor adicionado
total do Município, era notadamente grande285.
A dificuldade da compreensão dos efeitos da revisão de um critério de interpretação
utilizado na formação do VAF e as regras correlatas ao valor adicionado que determinam a
revisão solitária e voluntária do índice pelos Municípios funcionam como máscaras
determinadas pelo raciocínio coletivo e ausência de compreensão do impacto individual de
políticas públicas, cujos produtos são indivisíveis. Tais características são inerentes à path
dependence, na linha do apontado por Pierson (2000), favorecendo a permanência do índice,
na medida em que evitam uma explosão de demandas ao redor da matéria286.

3.1.6. Das regras de sigilo fiscal, de vedação à terceirização e da ausência de
cooperação de Municípios como potenciais mecanismos correlatos que atuam na
permanência do VAF.
Ao lado do desconhecimento dos ganhos efetivos na contestação do índice, deve-se
apontar que, se a geração do índice de valor adicionado não ocasiona custos para os
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A propósito, os mencionados RE 596.983-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 12-5-2009, Segunda
Turma, DJE de 29-5-2009. AI 618.947-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 2-3-2010,
SegundaTurma, DJE de 26-3-2010; RE 267.599-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 24-112009, Segunda Turma, DJE de 11-12-2009; AI 693.714-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em
30-6-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009; AI 481.584-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 30-62009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009.
286
A informatização de declarações e mesmo da escrituração fiscal dos contribuintes, progressivamente
implantada nos últimos anos, pode reduzir, até certo ponto, os custos de reprocessamento de dados, vindo a
viabilizar um aumento de contestações do índice divulgado pelos Estados. Em função do caráter recente de tais
mecanismos, não pudemos, no entanto, ainda, trabalhar com uma análise quantitativa ou qualitativa das
contestações de formação do VAF que confirmasse tal tendência. O assunto merece ser acompanhado e pode ser
objeto de estudos futuros.
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Municípios, a sua revisão tem seus custos inteiramente internalizados pelo Município que
pretenda contestar o índice divulgado.
Mais do que isso, a revisão de todos os dados de todos os contribuintes do ICMS do
Estado por um Município interessado na contestação, embora incorpore o custo de
reprocessamento do índice como um todo, só pode retornar resultados proporcionalmente às
operações havidas no próprio território.
Nesse contexto, soluções de reprocessamento conjunto do índice por entes privados ou
órgãos supra municipais seriam eficientes por aproveitamento de economias de escala.
No entanto, ainda que eficientes tais soluções não são observadas na realidade do
funcionamento da revisão do VAF.
De um lado, uma solução “de mercado”, com a participação de entes privados na
revisão do VAF, não se apresenta viável em função de normas relativas ao sigilo287.
Protegidas, em princípio, por sigilo fiscal, as informações que orientam o cálculo do valor
adicionado em cada território devem ser recebidas e tratadas exclusivamente no âmbito da
administração pública. Isso impede a atuação, por exemplo, de empresas ou pessoal
especializado e desvinculado dos Municípios que, trabalhando sobre todas as declarações
relativas ao VAF, identificasse cenários com critérios de apuração diferentes, determinasse
quem seriam os beneficiados pela modificação de determinado critério utilizado no
processamento das informações de formação do índice e oferecessem, como produto
precificado, o conhecimento sobre quem deve e como pode contestar o índice288.
De outro, não se tem notícia da cooperação voluntária de Municípios para a formação
de equipes especializadas de revisão de declarações do VAF em um órgão supra municipal
custeado coletivamente. Tal fato, embora estranho do ponto de vista racional, pode tentar ser
explicado pelo comportamento coletivo, e influência geral do quadro institucional em
características de path dependence, consubstanciado em variados fatores, como, por exemplo:
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Vide art. 198 do Código Tributário Nacional e art. 3º, § 5º da LC 63/90.
No Estado de São Paulo, o trabalho de revisão de declarações relativas ao VAF, além de dificultado pela
necessidade de ação individual de cada um dos Municípios, deve ser realizado por servidores da administração
municipal sem terceirizações de qualquer espécie, conforme a Súmula 13 do Tribunal de Contas do Estado,
Introduzida pela Resolução nº 03/95, TC-A 13754/026/95, de 30/10/95.
288
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i)

o isolamento e não cooperação em matérias relacionadas ao VAF,
determinado pelo caráter competitivo de sua formação, vez que, quanto
maior o índice de um Município, menor o de outro;

ii)

o baixo nível de cooperação dos Municípios, decorrente de uma estruturação
federativa brasileira que faz com que, no campo financeiro, tendam a se
relacionar muito mais verticalmente (com estados e União) do que
horizontalmente (com outros Municípios).

iii)

regras de direito administrativo e financeiro que dificultem a cooperação
para a repartição do custo de revisão do índice ou a formação de um órgão
supra municipal administrado e custeado coletivamente.

Não se instalando a solução de revisão do índice de maneira coletiva, a revisão do
VAF permanece sendo feita de maneira isolada e ineficiente, exigindo esforços sobrepostos
dos Municípios.
Nesse contexto, uma revisão conjuntamente financiada e compulsória do VAF por
órgãos independentes dos estados e independentes do interesse de um Município em
particular, funcionaria muito melhor do que as ações ineficientemente adotadas, se é que
adotadas, individualmente por cada um dos governos municipais.
Tal regra, no entanto, não está presente na LC 63/90 e nem em outras normas jurídicas
que pudessem obrigar os Municípios a cooperar. Tem-se aqui uma falha institucional
corrigível por uma alternativa melhor, que não é implementada, ou, em outros termos, o
problema de path dependence ineficiente segundo os requisitos de Williamson (1993), em
uma regra correlata ao VAF, contribuindo para a permanência do critério tal como
imperfeitamente desenhado e aplicado.

3.1.7. Das “adaptações interpretativas” que modificam a apuração do critério do
valor adicionado, mascarando sua inviabilidade jurídica.
As questões relativas à não participação municipal nos custos de apuração do VAF, à
dificuldade de percepção do real custo social de formação do índice e aquelas relativas ao
desestímulo à fiscalização e contestação efetiva dos critérios de formação do valor
adicionado, em nossa visão, explicam grande parte da acomodação de décadas em torno da
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aplicação de um índice de apuração difícil e cuja lacônica legislação de regência
(especialmente na LC 63/90) não se ajusta à da realidade do imposto que pretende repartir.
Ao lado de tais circunstâncias, todavia, existem peculiaridades jurídicas na forma de
determinação da formação do índice que, modificando os imperfeitos e incompletos critérios
da legislação complementar nacional, introduzem, ainda que sem previsão constitucional e em
total desacordo com a noção de reserva da matéria à lei complementar nacional,
recorrentemente afirmada pelo Judiciário, inovações normativas que mascaram as distorções
causadas pelo VAF, tornando o índice mais palatável politicamente. A existência de tais
normas complementa a explicação sobre as razões pelas quais o valor adicionado permanece
sendo aplicado ao longo das últimas décadas.
O processo, a rigor, é um misto de produção de instituições correlatas de suporte e de
atuação da burocracia especializada em prol do índice, em característica dependência de
trajetória, nos moldes indicados, sobretudo, por North (1990) e Pierson (2000).
Ganham aqui importância as normas de menor hierarquia utilizadas pela administração
estadual na formação do índice, em especial as portarias que, a guisa de regular a recepção e
tratamento das declarações relativas ao VAF289, levam à modificação concreta do ambiente
institucional da repartição do ICMS em função do critério.
Procuramos, nessa linha, identificar as linhas de tendências de “ajustes” de regulação
do índice que moldaram a real aplicação do VAF ao longo do tempo, destacando, dentre elas:
i)

as acomodações de interpretação da legislação do ICMS no que se refere às
transferências;

ii)

o desprezo do valor adicionado negativo e

iii)

as acomodações sobre o local de consideração das entradas para fins de
serviços de transporte, de comunicação e operações com energia elétrica,
como importantes fatores na permanência do VAF.

289

A predominância de regras de menor hierarquia, ainda que contrárias ao direito, em linhas teóricas, pode ser
explicada a partir do conceito de ambiente institucional de North (1990, p. 4-10). Segundo o autor, o complexo
de instituições é moldado por regras mais gerais e mais particulares, de menor ou maior hierarquia, maior ou
menor grau de formalidade, comunicadas abertamente ou implícitas na repetição de condutas, que determinam,
na prática, a atuação de pessoas e organizações.
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Como primeiro ponto a se destacar, iniciamos com as acomodações da aplicação da
legislação tributária que permitem contornar algumas das inviabilidades intrínsecas ao VAF.
Conforme já exposto neste trabalho, a Súmula 166 do STJ, encampada pela
jurisprudência do STF, determina que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos
de um mesmo titular não sejam consideradas fatos geradores do ICMS. O entendimento
jurisprudencial tem por base a ideia de que a transferência de propriedade da mercadoria,
denominada frequentemente na doutrina do direito tributário e jurisprudência de “circulação
jurídica” de mercadorias, é componente essencial da hipótese de incidência do ICMS.
Na linha do que já sustentamos em capítulo anterior, a aplicação da Súmula 166 do
STJ levaria a dificuldades no cômputo do VAF, visto que, em cadeias verticalizadas de
produção e circulação de mercadorias, haveria interrupção da adição de valor e criação de
uma desproporção de valor adicionado entre estabelecimentos290.
A aplicação do VAF nas transferências, no entanto, é geralmente poupada das
discrepâncias que geraria em função do anacronismo da legislação tributária do ICMS e de
sua forma de aplicação.
O ICMS foi originalmente pensado e escrito para incidir sobre as transferências,
marcando-se o fato gerador na legislação nacional com a circulação física de mercadorias.
Tanto é assim, que a Lei Complementar 87/96, repetindo comandos já vigentes desde a época
de criação do antigo ICM291, continua prevendo expressamente a ocorrência de fatos
geradores nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular292,
apesar da Súmula 166 do STJ.

290

Isso ocorreria porque as transferências não seriam consideradas fatos geradores do ICMS e portanto não
seriam saídas computadas para fins de valor adicionado no estabelecimento que as promove e nem entradas no
estabelecimento que as recebe. Daí resultaria um componente de valor adicionado negativo para o
estabelecimento que, provavelmente tendo adquirido insumos em outras operações sujeitas ao ICMS, teria
entradas, mas não saídas computadas para fins de VAF e um componente positivo excessivo no estabelecimento
que recebe as transferências, já que, por sua vez, tal estabelecimento teria saídas provavelmente sujeitas ao
ICMS, e computadas para fins de VAF, sem entradas correspondentes.
291
Antes da legislação nacional complementar, o ICMS era regido por força de convênios... (citar mestrado)
292
Artigo 12, I.
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Os Estados, em que pese à existência de jurisprudência francamente desfavorável à
tese, vêm insistindo na tributação das transferências, apegando-se aos termos expressos da
legislação complementar e a ideia da circulação física como suficiente para a caracterização
do fato gerador do ICMS.
A posição antagônica entre Estados e a jurisprudência do STJ poderia levar a uma
explosão de demandas sobre o tema e a uma consagração definitiva da noção de que o ICMS
não incide sobe transferências. No entanto, o interesse dos contribuintes no litígio em questão,
na maioria das vezes, não se configura na prática.
Muito embora o ICMS seja um imposto não cumulativo, a sua legislação de regência,
já desde plano constitucional, prevê que os créditos relativos a operações anteriores devem ser
estornados no caso de não incidência do imposto na operação posterior, exceto quando houver
previsão expressa para sua manutenção293.
A hipótese de transferência não é tratada pela legislação do ICMS como não
incidência com manutenção expressa de créditos. Ao invés disso e conforme já afirmado, é
expressamente tratada na legislação complementar do imposto como operação tributada. Isso
determina que a não incidência do tributo estadual nas operações do contribuinte, que busque
a proteção judicial na espécie, venha acompanhada do estorno de créditos e operações
anteriores294.
Sendo assim, caso aplique a não incidência do ICMS nas transferências, o contribuinte
estará em uma posição consideravelmente pior do que aquela em que se encontrava caso
tributasse a operação, vez que, no primeiro caso, aproveitaria o ICMS referente às operações
anteriores e se creditaria do ICMS referente à transferência no estabelecimento que a recebe,
não arcando com custos reais da tributação em função da operação mais perfeita da não
cumulatividade, enquanto, na segunda hipótese, perderá créditos e terá, na operação
subsequente, que tributar integralmente a mercadoria.
Não configurado o interesse dos contribuintes em demandar pela não incidência do
ICMS em transferências, os problemas maiores que adviriam de tais operações não se
incorporam, na prática, à realidade da operação do VAF.

293
294

Conforme o artigo 155, § 2º, II da CF.
Tais como as de aquisição da mesma mercadoria ou dos insumos de sua produção.
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Resta para o valor adicionado fiscal, em relação às remessas de mercadorias de um
para outro estabelecimento do mesmo titular, somente um problema secundário, relativo à
formação do valor das transferências, que impacta em como o VAF vai ser distribuído em
cadeias verticalizadas.
Ocorre que, as transferências não são operações cujos preços são formados no
mercado, mas cujos valores são definidos, a rigor, em função de uma atividade solitária do
contribuinte que remete mercadorias de um para outro estabelecimento da mesma empresa.
Analisando a legislação nacional do ICMS, percebemos que há critérios de regulação
para valores de transferências em operações interestaduais. Determina a LC 87/96, no
parágrafo 4º de seu artigo 13, que a base de cálculo do imposto seja identificada com o “custo
da mercadoria produzida”. Na prática, operações interestaduais de transferências, levam,
portanto, a adição de valor próxima de zero295.
Nas operações internas, no entanto, o valor das transferências, não definido em
legislação nacional, fica com sua determinação colocada a cargo do Estado, podendo,
conforme tal regulação seja estruturada, levar a maior ou menor valor adicionado.
No Estado de São Paulo, por exemplo, a liberdade para considerar ou não o valor
adicionado no estabelecimento que promove as transferências parece ser grandemente posta
sob a discricionariedade do contribuinte, conforme a previsão do art. 25, § 4º da Lei 6.374/89
que determina que o valor das transferências pode ser qualquer um, desde que superior ao
custo da mercadoria transferida.
Dessa forma, embora o VAF não se torne totalmente caótico nas cadeias verticalizadas
de produção, como se tornaria caso se aplicasse efetivamente a Súmula 166 do STJ, fica
fortemente

sujeito

à

possibilidade

de

ser

manipulado,

com

favorecimento

ou

desfavorecimento a determinados Municípios, nas cadeias verticalizadas caracterizadas por
transferências em operações internas (intraestaduais). Abre-se, dessa feita, margem para
pressão de empresas sobre Municípios para manipulação do índice e de negociações entre

295

A decomposição de custos na LC 87/96 ignora todos os custos indiretos de produção de uma mercadoria,
determinando, a rigor e seguida em termos estritos, operação deficitária do estabelecimento que promova as
transferências.
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empresas e Municípios para troca de favores que resultem em uma maior apuração de VAF no
território.
Em conjunto, tem-se aqui, em relação à path dependence, um benefício inesperado à
permanência do VAF, consistente em uma falha de coercitividade da sinalização judicial
acerca da inviabilidade das transferências, ou, em outros termos, um suporte de regras
informais de conduta à permanência da instituição estabelecida, tal como apontado por North
(1990) e, em conjunto, a possível vantagem dos agentes políticos em trabalhar com a
incerteza do valor das transferências, favorecendo-se no ambiente institucional confuso, assim
como descrito tanto por North (1990), como por Pierson (2000).
Tratado o problema das transferências, passamos a discutir a questão das regras que,
contrariando os limites da LC 63/90, tornam o VAF aparentemente mais viável.

3.1.8. Utilização de regras de desprezo ao valor adicionado negativo e de
“distribuição proporcional dos valores de entrada” como formas de mascarar os
problemas relativos à inadequação do VAF à realidade do ICMS.
Um dos mais importantes pontos relativos ao suporte institucional à história de path
dependence relativa ao VAF é representado pelas regras estaduais que determinam a exclusão
do valor adicionado negativo apurado por determinado contribuinte do cômputo anual do
índice municipal.
O valor adicionado negativo, em muitos casos, chamaria atenção para os problemas de
inadequação jurídica do VAF, evidenciando que o índice não funciona para expurgar da
partilha os efeitos de isenções, imunidades, diferimentos e substituições tributárias, e que não
corresponde à medida de agregação de valor da atividade econômica em um território.
Possivelmente, a existência de valores negativos de VAF a serem imputados a um
município e a perplexidade que causariam, sobretudo quando o estabelecimento que apurou
valor adicionado negativo estivesse operando com lucro, ajudaria que ocorresse a ruptura da
trajetória de acomodação de instituições e organizações em torno do índice de valor
adicionado, já que as resultantes absurdas geradas ajudariam a jogar luzes sobre o fato de que
há todo um trabalho complexo em torno de um índice que, ao final, não resulta no expurgo de
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efeitos de políticas tributárias relativas ao ICMS, não permite que a adição de valor em um
território seja relacionada com o que é economicamente o produto da atividade de um
contribuinte.
No entanto, tal estímulo ao rompimento não ocorre. No que é descrito como o
processo de operação das organizações e instituições para a manutenção do ambiente
institucional deturpado296, criaram-se, ao longo do tempo, regras auxiliares de aplicação do
VAF que mascaram em grande medida a incapacidade do índice em lidar com aspectos da
realidade do ICMS.
De um lado e no que se refere à resultante de valores adicionados negativos, a
legislação de suporte à aplicação do VAF, que deveria somente instrumentalizar sua aplicação
no plano estadual, sem modificar os critérios ontológicos do índice criados em Lei
Complementar, à revelia de qualquer comando autorizador, passou a determinar, em muitos
Estados297, que valores adicionados negativos gerados por contribuintes sejam desprezados no
cômputo do índice. Assim identificamos ocorrer, ao menos, nos Estados de São Paulo, por
comandos da Portaria CAT 36/2003, art. 8º, em Minas Gerais, conforme Resolução 4.306/11,
em Santa Catarina, nos termos da Portaria 233/2012, no Rio Grande do Norte, conforme
Portaria 11-R/2011, Anexo I, Seção 4.2.1., no Mato Grosso, tal como previsto na Portaria
084/2005, art.6º, no Rio Grande do Sul, por determinação do Decreto 47.905/11, no Rio de
Janeiro, tal como determinado pela Resolução Sefaz 492/2012 e na Bahia, conforme as
“instruções para o cálculo do valor adicionado” divulgadas pela Secretaria da Fazenda de
Estado sem formalização em comando infra legal formalizado298.
Os comandos de legislação e os informais (caso específico da Bahia), listados como
determinantes da exclusão de valor adicionado negativo operam por contribuintes,
mascarando grande parte do que seriam os efeitos da incapacidade do VAF para lidar com
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Tal como presente em North (1990) e Pierson (2000).
A detecção dos mecanismos de distorção do conceito de valor adicionado da Lei Complementar pela
legislação estadual que lhe dá suporte ou mesmo pelos usos e práticas usualmente instaladas em torno da
aplicação do índice não é de fácil detecção, pelo que, ao listarmos alguns Estados, pretendemos, sem transformar
o trabalho em uma pesquisa sobre o exato conteúdo de portarias, instruções normativas e manuais de
preenchimento de declarações do VAF, determinar tendências institucionais perversas, que podem e tendem a
ocorrer em outras unidades da federação. Trabalhos posteriores de estudos de caso nos Estados podem
aprofundar, com mais méritos, tais cogitações sobre a forma exata de funcionamento.
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Essa última forma de regulação por instruções não positivadas formalmente havida no Estado da Bahia
demonstra que, relativamente ao VAF, podem existir outros tipos de distorções do critério mascaradas sob a
forma de instruções de envio, recepção e tratamento de dados.
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estabelecimentos exportadores, praticantes de operações de vendas de mercadorias isentas
com manutenção de crédito ou cujas vendas (e não as compras) são predominantemente
interestaduais e que operem com margens brutas não muito altas.
Mascaram, ainda, os problemas que venham a ser gerados por transferências299 não
computadas como operações sujeitas ao ICMS em cadeias verticalizadas, disfarçando, do
mesmo modo, os problemas dos prestadores de serviços (transportes e comunicações) que
realizam compras de mercadorias e tomam serviços associados a um determinado
estabelecimento, mas cujas prestações são fatos geradores ocorridos, na forma da legislação
do ICMS, fora do estabelecimento e, na maioria dos casos, fora do território do Município do
estabelecimento que promoveu entrada de insumos e aquisição de serviços de mesma
natureza.
A exclusão do valor adicionado negativo por estabelecimento, como afirmado, não faz
qualquer sentido em termos de cumprimento da legislação nacional, vez que, a rigor,
circunstancialmente seria esperada e aceitável em fases pré-operacionais de empresas ou
mesmo em casos de aumentos transitórios de estoques, compensados por saídas maiores em
momentos posteriores. A exclusão, a rigor, não faria sentido nem no caso de valor adicionado
negativo por Município globalmente considerado, vez que, se é verdade que não há base
jurídica para que o valor adicionado negativo de um Município possa gerar obrigação de
devolução de ICMS recebido, igualando, na prática e em um primeiro momento o valor
adicionado negativo a zero, também é verdade que a Lei Complementar determina o cômputo
do valor adicionado pela média de dois anos, o que a rigor deveria fazer com que valores
negativos, ao invés de desprezados, fossem utilizados para a composição de médias, levando à
composição da média do índice, com a redução de efeitos de valores adicionados municipais
positivos experimentados em exercícios anteriores e posteriores àquele em que o VAF tornouse negativo.
Em outra linha de ajustes de regulação, foi observada, ao menos em São Paulo 300 e no
Rio de Janeiro301, uma alternativa mais radical de adequação do VAF em função dos
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A propósito do caráter raro da efetiva não inclusão de transferências no computo do VAF, vide item
específico deste trabalho.
300
No denominado “Manual da Dipam”, produzido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que
orienta a forma de preenchimento de declarações relativas ao valor adicionado fiscal nos termos da Portaria CAT
36/03. Disponível em:http://www.fazenda.sp.gov.br/download/dipam/manual_dipam_2013.pdf.

153

problemas de dissociação dos locais de entradas e de saídas, passando-se a calcular o índice,
não mais levando em conta exatamente as entradas, saídas e prestações ocorridas em cada
território, mas em duas etapas de ajuste.
Segundo a sistemática “ajustada” ou “em duas etapas” do VAF, determina-se,
primeiro, quanto é a resultante de “prestações efetuadas e saídas realizadas menos prestações
tomadas e entradas promovidas” por um contribuinte. Depois, de posse do valor adicionado
quantificado, atribui-se o VAF aos Municípios proporcionalmente ao local dos fatos
geradores em cada território que o contribuinte tenha promovido operações e prestações.
A saída encontrada pelos comandos infra legais do Rio de Janeiro e de São Paulo é
bastante peculiar, eliminando de maneira eficaz, problemas de local de formação do índice
com dissociação de entradas e saídas (ou prestações realizadas e tomadas), descritos,
principalmente, para os serviços de comunicação e transporte sujeitos ao imposto. A
alternativa encontrada, na hipótese em que as saídas e prestações determinam fatos geradores
que a legislação do ICMS considera ocorridos fora do estabelecimento é a de deslocar
também as entradas, gerando um valor adicionado por território, ponderado em função
somente do local das saídas ou prestações.
A solução descrita, a rigor, é muito mais justa e adequada à legislação do ICMS do
que o cálculo do valor adicionado previsto na Lei Complementar 63/90, devendo-se ponderar,
no entanto, que a transposição das entradas e serviços tomados, por ficção, para o local da
ocorrência de fatos geradores nas saídas e prestações, não parece ter nenhuma semelhança
com o conceito de cômputo das entradas em cada território segundo o qual se estrutura o
conceito de valor adicionado da legislação complementar nacional.
Ademais e embora melhor do que o caminho que leva à resultante de existirem
entradas sem saídas correspondentes em um território, o deslocamento de entradas e
prestações tomadas, proporcionalmente ao valor das saídas não garante, de nenhum modo,
que as entradas e serviços tomados deslocados sejam os mesmos utilizados para a prestação
dos serviços ou saídas posteriores. Afirmamos, assim, que, há uma equalização de valor
adicionado por Municípios onde ocorrem fatos geradores, ignorando-se, em concreto, quais
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Pela Resolução SEFAZ n. 492, de 27/04/2012.
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prestações e saídas geraram, na verdade, maiores ou menores margens brutas e valor
adicionado para os contribuintes.
Desse modo e em função das discrepâncias “equalizadoras”, que gera também, se
evidencia que a tentativa de ajuste não reabilita intrinsecamente o valor adicionado “no
território” livrando-o dos problemas de dissociação de Municípios de entrada e saída, tendo
por “mérito”, somente, tornar aparentemente palatável a resultante de valores adicionados aos
Municípios, sem incorporar ao cálculo as distorções de geração de valor excessivamente
positivo ou negativo que o cumprimento exato da Lei Complementar 63/90 traria na
determinação do VAF.
Os dois exemplos avaliados (desprezo ao valor adicionado negativo e cálculo do VAF
em duas etapas) são demonstrações da competente atuação da burocracia estatal na
manutenção do status quo, valendo-se do uso de regras correlatas ao índice para suportar as
instituições, mesmo que deturpadas, exatamente como descrito por North (1990) e por Pierson
(2000).
Embora entendamos que os exemplos de distorções conceituais do valor adicionado da
LC 63/90 trazidos por regras informais ou infra legais ainda mereçam ser melhor avaliados
em termos de impacto, motivação e mesmo legalidade em trabalhos posteriores, esperamos ter
demonstrado suficientemente que a regulação acessória ao VAF, num caminho de
manutenção institucional do critério que a rigor é inadequado ao ICMS, extrapola suas
funções originais, disfarçando a incapacidade de operação do próprio valor adicionado fiscal.

3.2. Sugestões de melhora institucional relacionada à distribuição do ICMS e ao
VAF
Embora não seja o escopo central do trabalho e não aprofundemos a discussão de cada
alternativa isoladamente, acreditamos de algum modo, e em que pese à dificuldade e custos de
transição relacionados à definição de mudanças institucionais da repartição de receitas a
diferentes governos num ambiente de federalismo fiscal democrático, que a path dependence
do VAF deva ser repensada. Apontamos ou relembramos, assim, alguns caminhos alternativos
possíveis, que foram abandonados ao longo do tempo ou que deixam de ser cogitados em
função da mentalidade moldada pelo ambiente institucional corrente.

155

Levando em conta, de um lado, os problemas de racionalidade do próprio critério do
VAF e, de outro, a debilidade de regulação e desajuste entre o conceito tal como definido na
LC 63/90 e a legislação tributária, apresentamos nossas sugestões de alternativas a serem
avaliadas com mais profundidade por legisladores ou em trabalhos acadêmicos posteriores:
a) Suprimir o VAF:
Num rompimento total com a dependência de trajetória, abandonando a ideia de
que a distribuição do ICMS substitui um imposto municipal da mesma espécie,
seria viável cogitar a possibilidade e avaliar os possíveis impactos da cessação da
utilização do VAF na repartição do ICMS, buscando atribuir a receita do imposto
estadual aos Municípios segundo outros critérios.
Mesmo que se leve em conta a dificuldade de mudanças de texto constitucional,
pelos problemas de articulação política e possível resistência de Municípios
favorecidos pelo VAF, é necessário repensar o caráter instável e gerador de
desigualdades de um critério de repartição de tributos em uma federação,
especialmente se levarmos em conta o problema da baixa referibilidade do ICMS
ao território municipal.
O imposto, como já afirmado, é estruturado como um IVA do tipo amplo, no qual
se tributam todas as fases da cadeia de produção e circulação de mercadorias e
prestações de serviços a ele sujeitos. Nesse contexto, a própria agregação de valor
é por vezes relacionada: à extração de riquezas do subsolo; à exploração de
potenciais energéticos; à simples passagem de mercadorias por centos de
distribuição; à escolha empresarial acerca do estabelecimento ou do “domicílio”
do estabelecimento em que ocorrerá a formalização de operações em cadeias
verticalizadas ou nas atividades que se estruturem fisicamente para além do local
denominado estabelecimento do contribuinte.
Assim, o VAF perde relação efetiva com a exploração de riquezas do Município,
com o desenvolvimento de suas atividades econômicas e com o ônus fiscal
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suportado por residentes locais, justificando abandonar um equivocado sentido de
“devolução302” do ICMS que pretende sustentá-lo racionalmente.
De outro lado, ainda que se relacionassem as riquezas a um território, é de se
questionar a lógica de escolha de “vencedores federativos”, sem pensar, sequer,
que a distribuição do produto de arrecadação de tributos deveria guardar algum
apego às necessidades de gastos dos Municípios ou com seus méritos próprios.
Aí apontamos quanto à ausência de apego à necessidade de gasto, que os
Municípios que já possuem economia mais desenvolvida, recebendo mais
transferências, possivelmente serão, em realidade, desestimulados à boa
exploração de suas bases tributárias próprias ou se sentirão estimulados à
realização de gastos inúteis.
Do ponto de vista da ausência de méritos que justifiquem o recebimento de
maiores valores em transferências, além do problema da baixa referibilidade da
tributação de mercadorias por um IVA de base ampla com o território municipal e
o ônus tributário suportado pelos munícipes, o VAF, sobretudo a partir de 1988,
com a incorporação ao antigo ICM das bases da mineração, petróleo e derivados e
energia elétrica, passou a premiar de maneira bastante desigual e a rigor
injustificável, Municípios que têm a boa sorte de contar com estabelecimentos
dessas cadeias de circulação em seu território, em que pese a riqueza que gera o
valor adicionado não ser de propriedade dos Municípios, nem dos munícipes, não
ser explorada por empresas de raízes municipais e mesmo exigir, no mais das
vezes, esforços nacionais de investimentos na atividade e infraestrutura correlata
para sua exploração.
Para além dos problemas econômicos de distribuição desigual, é de se questionar
as dificuldades práticas de estruturação jurídica de um critério que pretenda se
relacionar à atribuição espacial do que seriam competências locais para tributar
fenômenos de base ampla e distribuição geográfica essencialmente nacional (ou
por vezes até internacional), como a produção e consumo.
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Destacamos, novamente, que a crítica aqui não é à nomenclatura de classificação das transferências em
estudos de economia do setor público, mas à possível tomada da expressão “devolução” fora de seu contexto
específico, para denotar que o repasse da cota-parte do ICMS restituiria a um município algo que,
intrinsecamente, já lhe pertenceria.
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Nesse contexto, se já é difícil administrar as regulações jurídicas que permitam, de
modo razoável, o exercício de competência tributária estadual para a
administração do ICMS, é de se esperar enormes dificuldades para elaborar e
efetivamente impor um arranjo jurídico de critério de repartição do valor
adicionado que consiga definir corretamente o que deve ser “devolvido” a cada
Município. Não é provável, baseado no histórico do VAF e do ICMS, que se
consiga estruturar, com um custo razoável e uma complexidade suportável, um
critério que, ao mesmo tempo, consiga contemplar uma multiplicidade de fatos
geradores do tributo estadual, acomodar os diferentes regimes de tributação das
cadeias de circulação, conciliar interpretações jurisprudenciais, dos Fiscos e
disposições de lei complementar sobre a ocorrência do fato gerador do imposto
estadual e ser suficientemente flexível para se adaptar às mudanças da legislação
tributária, movidas por interesses estaduais arrecadatórios ou

privados de

desoneração, que não contemplam, em um primeiro momento, impactos na
repartição do produto da arrecadação.
Finalmente, é de se questionar se vale a pena insistir em estruturar um critério
cuja apuração é essencialmente complicada e cara e cuja fiscalização pelos
interessados na partilha (Municípios) é tão difícil de ser verificada. Se, ao longo
de décadas, o VAF ficou relegado ao bom funcionamento em situações
específicas de tributação uniforme, de mercadorias, por contribuintes optantes
pelo regime periódico de apuração, não sendo capaz de lidar com a multiplicidade
de fatos geradores do ICMS, desonerações e formas heterodoxas de tributação
estadual, não parece justificável insistir em realizar esforços e dispender recursos
na produção e processamento de informações caras, que, ao final, têm a
verificação de sua correção tão dificilmente verificável pelos maiores interessados
na repartição.
Por essas razões, insistimos em um repensar radical da própria conveniência e
viabilidade do VAF, acreditando que, a rigor, a melhor alternativa para o
federalismo fiscal fosse de suprimi-lo e buscar definir outros critérios de
transferências que fossem menos promotores de desigualdades, mais facilmente
entendidos e estruturados juridicamente e que, por conseguinte, pudessem ser
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avaliados de maneira mais realista naquilo em que se prestam ao atendimento da
autonomia financeira municipal303.
Um modo de pensar a questão seria o de, como critério principal, partir de uma
distribuição equânime per capita do ICMS, o que, no nosso entender, contempla
em linhas gerais a igualdade federativa (ou, ao menos, não a prejudica em favor
de Municípios mais ricos) e parece mais adequado à realização de gastos
municipais, sobretudo os relativos ao atendimento de necessidades básicas como
educação fundamental e atendimento primário de saúde que guardam forte relação
com o número de munícipes atendidos pelo Poder Público.
Nessa linha, deixaríamos a cargo de outros critérios de menor peso na
distribuição, pensando-os de forma ajustada a outros mecanismos federativos de
discriminação positiva – como, por exemplo, fundos de desenvolvimento regional,
fórmulas de rateio do ônus das atividades de saúde e educação entre entes
federativos e programas de transferência de rendas diretamente a famílias - a
tentativa de criação de discriminações que privilegiassem necessidades específicas
municipais, como a redução de desigualdades regionais, problemas específicos de
populações de menor renda ou as maiores necessidades de gastos nos Municípios
advindas de fatores peculiares que tornem a prestação de serviços públicos mais
complicada, como ocorre no caso de Municípios que tenham área territorial muito
extensa, populações isoladas em áreas de difícil acesso ou em que a parcela de
idosos ou de população em idade escolar seja maior do que a média do Estado a
que pertencem.
A estruturação da repartição com peso maior do critério per capita, além de um
custo mais baixo e já efetivado para a realização dos censos demográficos, bem
como da melhor contemplação das necessidades de gasto municipal e da
igualdade federativa, geraria também vantagens consistentes na facilidade da
fiscalização pelos Municípios e melhor planejamento do gasto ao longo do tempo,
melhorando a qualidade e controle do gasto público.
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Insistimos novamente que aqui não se travam oposições de discussões sobre a conveniência da própria
descentralização administrativa, nem de se conferir autonomia aos Municípios para a administração de
determinados serviços e recursos a ele correspondentes, nem, finalmente, a viabilidade de muitos Municípios
pequenos da federação brasileira, visto que o nosso foco está em como repartir o ICMS entre eles, sem discutir a
conveniência mesma de se repartir o ICMS com os Municípios.
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O desapego à ideia de “devolutividade” advindo da predominância da distribuição
per capita equânime, a rigor, inaplicável para um IVA de base ampla como o
ICMS levaria, em suma, a uma melhora na distribuição do produto da
arrecadação, eliminando uma fonte importante de desperdícios de recursos
públicos escassos (VAF), permitindo gastos municipais mais adequados às
necessidades das populações, melhor equilibrados e estruturados ao longo do
tempo.
b) Reduzir o peso do VAF:
Como já ocorreu anteriormente na trajetória do VAF, que antes era responsável
por repartição de cem por cento da receita do ICMS aos Municípios e atualmente
responde por setenta e cinco por cento da distribuição304, poderíamos cogitar
como solução para as distorções advindas do critério a redução de sua
participação na partilha do imposto estadual.
Se há algum sentido na “devolutividade”- o que não entendemos provado – não há
justificativas para que se pense o critério devolutivo como algo necessariamente
predominante para a repartição do ICMS. O IVA municipal que justificou a
cogitação do VAF não existiu de fato e nunca foi, em verdade, uma ideia factível,
não sendo sequer razoável sustentar a ideia de repartir predominantemente um
tributo estadual que existe baseando-se no apego do vulto do potencial de
arrecadação de um imposto inviável, como se, procedendo de outro modo,
estivéssemos retirando dos Municípios algo que lhes pertence.
Repetimos aqui que as efetivas necessidades de gasto municipal e os objetivos
específicos do gasto público devem prevalecer sobre a ideia infundada de
“devolutividade”, da qual, até hoje, para o ICMS, somente resultou uma
distribuição cara, distorcida, de fiscalização difícil e que, mesmo que realizada
corretamente, é fonte de desperdícios de recursos públicos escassos na medida em
que dá a alguns municípios muito mais do que precisam e a outros muito menos
do que devem gastar.
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A respeito, o item 1.5. deste trabalho.
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A alternativa de redução do peso do VAF incorpora as justificativas da supressão
do VAF, podendo, eventualmente, ter por vantagem uma opção de redução
gradual da participação do VAF na repartição do ICMS. A redução gradual
poderia acomodar o planejamento do gasto municipal e seus respectivos
orçamentos a novos critérios de repartição, viabilizando a transição do ambiente
de predominância do VAF para o de participação majoritária outros critérios,
como a distribuição per capita equânime.
c) Restringir o VAF por atividades:
Como alternativa subsidiária à supressão, relativizando o apego equivocado à
ideia de que ICMS distribuído segundo o VAF já “pertence” ao Município a que é
atribuído, deve ser reavaliada a noção de que todas as bases do ICMS devam gerar
valor adicionado municipal.
Nessa linha, seria conveniente reavaliar, sobretudo, a atribuição da participação na
receita do imposto gerada em algumas atividades incorporadas à base do ICMS
pela CF de 1988, evitando-se, sobretudo, fazer “vencedores federativos” pela
adição de valor em cadeias produtivas como as do petróleo, energia elétrica e
mineração, fortemente concentradas em grandes contribuintes, pouco ou nada
relacionados à economia municipal.
Note-se que não falamos aqui em deixar de compartilhar o ICMS relativo a
atividades como a mineração, produção, refino e comercialização de petróleo e
derivados ou geração e comercialização da energia elétrica com os Municípios,
mas somente em pensarmos que, para tais atividades, havendo referibilidade ainda
mais baixa da adição de valor com o território municipal do que ocorre para outras
operações e prestações sujeitas ao ICMS, o VAF poderia não ser aplicado para
repartir o tributo.
Em um ponto da evolução do ambiente do federalismo fiscal brasileiro em que se
reavaliam questões como a distribuição desigual em transferências relacionadas à
exploração de atividades de extração de riquezas minerais via royalties305, não
parece viável não se perceber que o problema da distribuição do ICMS aos
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Vide a polêmica em torno da Lei 12.734/2012.
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Municípios via VAF tem natureza semelhante no que se refere a petróleo e
derivados, minérios e energia elétrica, gerando também distribuição desigual de
recursos provenientes de uma riqueza que é, a rigor, nacional.
Assim, apontamos como sugestão a possibilidade de restrição das bases do VAF,
incorporando-se à regulação constitucional do critério, a definição de que não se
computasse valor adicionado advindo de operações com petróleo, derivados,
energia elétrica e minérios no cálculo do índice. Afirmamos, novamente, que o
caminho não é uma forma de privilegiar a não repartição do tributo arrecadado,
mas de evitar que atividades como a mineração, extração, refino e distribuição de
petróleo ou geração e comercialização de energia elétrica polarizem, a favor de
poucos Municípios, a partilha do tributo estadual, em detrimento de outros e com
a tendência de geração de excesso de receitas municipais facilmente
desperdiçáveis306.
Embora a discussão possa ser considerada radical, lembramos que a base do
ICMS nem sempre alcançou tais operações307 e que, em termos de repartição das
competências estaduais, determinadas mercadorias (tais como petróleo, derivados
e energia elétrica) são excetuadas da tributação na origem em operações
interestaduais, já por disposições constitucionais308. Se a própria distribuição de
competências e receitas de ICMS dos Estados é diferente para tais cadeias de
circulação, não há razões para não se cogitar e estudar métodos e impactos de
exceções à distribuição orientada pelo VAF para os Municípios em tais setores.
Alternativamente, poderia ser pensada, para os setores em questão, uma estrutura
de cômputo do valor adicionado diferente da geral, incorporando-se, a partir de
previsões constitucionais e de lei complementar, regras especiais para
mineradores, extratores de petróleo e geradores de energia, segundo as quais um
valor base presumido de “entradas”, associado a um “custo” presumido do
minério, petróleo, derivado ou energia gerada, suportado pela sociedade brasileira
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Vide a respeito à polêmica em torno do festival de cinema e do polo cinematográfico municipal de PaulíneaSP - historicamente o maior privilegiado pelo VAF paulista em função da cadeia de refine e distribuição de
petróleo e da substituição tributária sobre os derivados - que consumiu centenas de milhões de reais ao longo do
tempo, não firmando o Município em questão como polo de produção cinematográfica.
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A respeito da ampliação de bases do ICMS, o histórico do item 1.5. deste trabalho.
308
Vide CF, art. 155, X, “b”.
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como um todo, fosse imputado ao primeiro estabelecimento que computasse valor
adicionado na cadeia de circulação. Desse modo, a geração de valor adicionado
seria menos extrema e concentrada em alguns estabelecimentos desses setores, o
que também merece ser analisado com melhor profundidade e em estudos
específicos, ficando, aqui, lançado como ideia.
d) Incorporação de tetos e pisos para o VAF:
Em linha incremental, sem romper com o VAF, acreditamos que um avanço
importante seja o de pensar a repartição com o auxílio de mecanismos jurídicos de
modulação

de

extremos,

usualmente

utilizados

para

transferências

intergovernamentais.
Se for de se aceitar que um critério de repartição seja predominantemente
“devolutivo”, não parece razoável prescindir dos mecanismos jurídicos que
evitem formações de índices extremos que coloquem, como no exemplo
demonstrado para os Municípios paulistas de 1997 a 2009, a distribuição em
patamares per capita milhares de vezes maiores em um município do que em
outros.
Em tal caminho, e privilegiando indiretamente o critério da distribuição per capita
que defendemos, deveria ser cogitada a incorporação à regulação constitucional
do VAF, da possibilidade de submetê-lo a correções de distorções consistentes em
limitadores de valores máximos e mínimos de distribuição do ICMS por
Munícipes, ou, em linguajar conhecido do direito financeiro e economia do setor
público, pela introdução de tetos e pisos de distribuição per capita.
A alternativa, bem desenhada, possibilitaria um rompimento não radical com a
ideia de devolutividade pura na repartição do ICMS, evitando que o VAF
continuasse a fazer grandes perdedores e grandes vencedores federativos e,
suprimindo assim, sobretudo, a distribuição que resulte em excessos de recursos
facilmente desperdiçáveis e na falta crônica de recurso que inviabiliza a
estruturação de atividades municipais.
Ter-se-ia, por tal caminho - bastante conhecido do direito financeiro - evitado que
o VAF servisse ao financiamento de níveis excessivamente altos ou determinasse

163

níveis demasiado baixos de serviço público municipal, permitindo, indiretamente,
evitar também a polarização excessiva da distribuição do VAF para setores como
os ligados ao petróleo, minerais e energia elétrica.
Sendo assim, entendemos que, por suas vantagens, mereça também ser avaliada
em profundidade a alternativa de pisos e tetos para o VAF.
e) Médias quinquenais ou mesmo decenais para o VAF:
Também na linha incremental e aqui no plano da cogitação de mudança da
legislação complementar, entendemos que deva ser avaliada a possibilidade de
privilegiar o melhor planejamento do gasto municipal de médio e longo prazo
mediante a incorporação à legislação do VAF médias mais longas de ponderação
do que as correntes médias de dois anos.
Nesse sentido, a média de dois anos, já presente na LC 63/90 e que figurava em
Decretos-Lei desde o início do VAF na repartição do antigo ICM, embora seja
uma ideia com méritos importantes no que se refere à minoração das oscilações
do VAF, foi pensada para uma realidade econômica menos complexa do que a
atual do Brasil e do ICMS.
Talvez a média de dois anos fosse capaz de estabilizar a distribuição, reduzindo
problemas oriundos das quebras de safras agrícolas, como constou na justificativa
de sua criação já nos primórdios do VAF, o que seria adequado a um país
predominantemente agrícola, como, a rigor, era o Brasil à época da reforma
tributária da década de 1960 e a um ICM centrado em mercadorias.
No ambiente atual, de um país industrializado e com um ICMS de bases mais
amplas, acreditamos baseados, sobretudo na observação da magnitude das
oscilações de VAF de ano para ano nos Municípios paulistas de 1997 a 2009, que
médias de dois anos não sejam capazes de estabilizar suficientemente a repartição
de recursos e permitir um planejamento de gastos municipais de longo e médio
prazo, com bom funcionamento das leis orçamentárias e cumprimento dos limites
da legislação de responsabilidade fiscal.
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Atacando o problema das oscilações num ambiente econômico mais complexo,
deveríamos cogitar que o índice de participação dos Municípios fosse composto
por médias de valor adicionado mais longas, quinquenais ou mesmo decenais e
adição de valor em cada território. Médias mais longas, sem retirar de um
Município o VAF que já lhe seria atribuído, confeririam mais estabilidade ao
índice ao longo do tempo, possibilitando uma melhor previsão de receitas futuras
e melhor planejamento fiscal de médio e longo prazo, sobretudo, viabilizando a
adoção de medidas corretivas a tempo de evitar interrupções bruscas de serviços
ou sua ampliação de serviços públicos dissociada da capacidade financeira
municipal estável ao longo do tempo.
As médias mais longas contribuiriam, assim, para um melhor emprego de recursos
públicos, merecendo ser estudadas como alternativas para o VAF e para a melhor
qualidade do gasto público municipal.
f) Inclusão das operações de transferências entre estabelecimentos do mesmo titular
no cálculo do VAF, com regulação do valor das transferências internas:
O VAF, sistematicamente, buscou a inclusão das exceções de tributação do ICMS
ao longo das cadeias produtivas no cômputo da distribuição do imposto estadual,
definindo que fossem contadas, para efeitos do índice, operações tais como as
imunes e isentas do imposto.
Não é razoável, em uma sistemática como a da espécie, que haja interrupção de
valor adicionado em meio às cadeias de circulação, sobretudo com geração desse
valor negativo em alguns estabelecimentos e excesso em outros, ocasionada pela
forma de estruturação das cadeias de circulação.
Assim, considerando que a legislação nacional já prevê valor adicionado em
operações não sujeitas ao campo de incidência do ICMS, tais como as imunes,
nada impede cogitar que se determine expressamente a inclusão de transferências
entre estabelecimentos do mesmo titular no cômputo do VAF.
Legitimar-se-ia, assim, um cômputo menos distorcido do valor adicionado em
cadeias verticalizadas, evitando-se a formação de valores adicionados negativos
no estabelecimento que predominantemente transfere mercadorias. Ao mesmo
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tempo, resolver-se-ia a questão do excesso de valores positivos no território do
Município de situação do contribuinte que recebe as transferências.
Para viabilizar a alternativa, paralelamente, deveria ser pensada a questão da
regulação do valor das transferências em operações internas, vez que a legislação
complementar do ICMS só prevê limitações de valor para tais situações em
operações interestaduais. Assim sendo, evitaríamos como a rigor ocorre hoje,
sujeitar o valor adicionado ao arbítrio do contribuinte que verticaliza a produção e
distribuição de mercadorias ou a prestação de serviços sujeitos ao imposto,
permitindo minorar as distorções ocasionadas pelo critério e mesmo evitar
oscilações bruscas no VAF municipal oriundas de mudanças de decisões
empresariais sobre valor das transferências.
g) Exclusão do valor do ICMS do cálculo do valor de saídas e entradas para fins de
VAF:
Também em linha incremental de melhora da definição dos contornos do critério,
parece viável estudar outros métodos para a depuração dos efeitos de políticas
tributárias de isenções, imunidades, diferimentos e substituições tributárias que
não a simples determinação do valor de operações isentas, imunes, diferidas e
sujeitas a substituições tributárias no cômputo do VAF.
Nessa linha, seria necessário incorporar à regulação do VAF mecanismos que não
só determinassem a inclusão de operações e prestações não efetivamente
tributadas pelo ICMS no cômputo do VAF, mas que, preocupadas com a forma
pelo qual o ICMS afeta o valor das operações, fizessem computar o valor
adicionado de maneira semelhante em operações regularmente tributadas e
sujeitas à exceções.
A solução a ser avaliada no caso é a de, não mais seguindo a lógica de igualar o
valor de entradas e saídas aos valores de operações que inclui o ICMS, excluir
sempre o valor do imposto incidente em cada operação do cômputo do valor de
entradas e saídas do estabelecimento para fins de VAF.
O caminho é originalmente proposto por Silveira (2013) e é radicalmente diferente
do método atual de operação do VAF pela determinação simples da inclusão de
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operações imunes, isentas e diferidas no cálculo do VAF. Segundo o autor, o
método adequado ao cômputo do VAF num ambiente em que a tributação de
ICMS não é uniforme ao longo das cadeias de circulação e prestação de serviços,
seja em função dos diferimentos, isenções, imunidades ou mesmo das diferenças
de alíquotas interestaduais, é o de nunca computar o ICMS no valor das operações
e prestações para fins de cômputo do índice de repartição.
Segundo Silveira, a única forma de neutralizar efeitos da tributação heterodoxa do
ICMS ao longo das cadeias de circulação e prestação de serviços é o de que o
ICMS jamais integre o valor de saídas e entradas para fins de VAF. Trabalharia o
critério, basicamente sobre a conta mercadorias e serviços, dimensionando-se as
entradas a partir do custo das mercadorias vendidas e as saídas e prestações a
partir da receita líquida de vendas de mercadorias e prestações de serviços.
O mérito da alternativa é o de equalizar a distribuição do VAF segundo o real
potencial da arrecadação de um IVA municipal de compensação base contra base,
permitindo que as políticas tributárias do ICMS realmente não afetem a
repartição, como pretenderam os criadores do VAF.
A alternativa merece ser estudada em termos de custos de implantação,
viabilidade do processamento de informações e impactos em concreto na
repartição atual do ICMS aos municípios, apresentando-se, em nossa opinião
como a mais correta para aqueles que pretendessem finalmente fazer funcionar o
VAF como método de salvaguarda dos Municípios às exceções da tributação
estadual.
h) Legitimação do cálculo do VAF em duas etapas:
Na linha incremental, apontamos que também deve ser avaliada a possibilidade de
legitimar, na legislação complementar e para todos os setores sujeitos ao ICMS, a
distribuição proporcional do valor adicionado, segundo os critérios já utilizados
pela Secretaria da Fazenda de São Paulo e do Rio de Janeiro para evitar distorções
nos setores de telecomunicações e transporte309.
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Vide item 3.2.8. deste trabalho.
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Para tanto, entendemos que possa ser trazida para a Lei Complementar a
sistemática de “cálculo em duas etapas” do VAF.
Por tal técnica, o VAF seria primeiro calculado por estabelecimento, segundo a
operação de soma de entradas, serviços tomados, saídas e prestações realizadas
(com ou sem a inovação de exclusão do valor do ICMS proposta por Silveira
2013).
Em uma segunda etapa, a resultante de valor adicionado seria distribuída
proporcionalmente aos Municípios, segundo a distribuição geográfica o do local
dos fatos geradores praticados a partir do estabelecimento que o gerou e na
proporção do valor dos fatos geradores ocorridos em cada território.
Assim procedendo, haveria a possibilidade de se eliminar a discrepância de locais
de entrada e saída, determinadas pela gama ampla de fatos geradores do ICMS,
minorando problemas de inviabilidade de calcular o valor adicionado em cada
território.
O índice daí resultante seria menos distorcido, podendo operar melhor o VAF,
sobretudo nas cadeias de circulação e prestação de serviços nos quais os fatos
geradores não ocorrem no estabelecimento do contribuinte.
Com tais sugestões, superficialmente exploradas, mas que, esperamos, possam ser
incorporadas à pauta de debates acadêmicos e legislativos da distribuição do ICMS, passamos
às conclusões.
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CONCLUSÃO
O valor adicionado fiscal surgiu como uma alternativa à substituição de um imposto
sobre valor adicionado municipal.
Considerada a dificuldade de administração de um IVA amplo sobre todas as fases da
circulação de mercadorias pelos Estados, vivenciada pelo Brasil desde a década de 1960, a
decisão de substituir um IVA municipal amplo por partilha de recursos a ele equivalentes, sob
o aspecto da organização da administração tributária, parece ter sido uma decisão acertada.
No entanto, afirmar que a distribuição de recursos arrecadados por entes maiores da
federação é melhor do que conferir uma competência tributária relativa a um IVA amplo aos
Municípios, não significa afirmar viável “devolver” a eles o potencial de arrecadação
municipal encampado pelo ente maior e muito menos julgar adequados os mecanismos
jurídicos do valor adicionado fiscal – VAF, que pretenderam implementar o ideal de
distribuição “devolutiva”.
De um lado, a opção por um critério que se pretende “devolutivo” não parece ser
adequada ao financiamento de atividades municipais ou à organização e planejamento do
gasto público do Município.
Mesmo admitindo uma função “devolutiva” para o critério, percebemos que a
distribuição oriunda do VAF cria um viés geral de privilégio a Municípios mais
desenvolvidos, que tendem a agregar mais valor em cadeias de produção e circulação de
mercadorias, sendo, no geral, contemplados com maiores parcelas do ICMS arrecadado, em
que pese possuírem, ao menos teoricamente, mais chances de contar com a capacidade própria
de arrecadação para o financiamento de suas atividades do que os Municípios mais pobres.
Nesse contexto, o VAF contribui, em Municípios mais desenvolvidos, para a não
exploração das bases tributárias próprias ou para a geração de excesso de receitas, enquanto,
ao mesmo tempo, contribui para a existência de ausência crônica de receitas em Municípios
mais pobres e de capacidade tributária própria menor.
A escolha por Municípios ricos pode significar perda de qualidade do gasto público
municipal em geral. Tal perda advém, de um lado, de gastos desnecessários em Municípios
com excesso de receitas e da piora qualitativa dos gastos em Municípios nos quais os
munícipes, não suportando (internalizando) o ônus de financiamento do Estado, sintam-se
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menos estimulados a fiscalizar o Poder Público e, de outro, da crônica ineficácia na realização
dos objetivos de gasto público municipal face à sistemática ausência de recursos suficientes
em municípios menos desenvolvidos.
Com grande importância, é necessário enfatizar que o quadro de desigualdade da
distribuição orientada pelo VAF, já presente desde a concepção do critério na década de 1960,
foi agravado pela incorporação ao ICMS de bases tributárias exploradas por meio de impostos
da competência da União, sobretudo as referentes às atividades de produção e comércio de
petróleo e derivados, minérios em geral e energia elétrica. Para tais ramos da atividade
econômica, a identificação entre a geração de valor adicionado, economia local e ônus
tributário suportado por munícipes é ainda menor do que a verificada para mercadorias em
geral, criando-se, em verdade, grandes polos de adição de valor ou, em outras palavras,
Municípios grandemente privilegiados na distribuição do ICMS em função da exploração de
riquezas não identificadas com o território ou esforço dos munícipes. Nesse cenário, a
tendência de desperdícios de recursos, já presente na distribuição do antigo ICM resta
agravada, da mesma forma que a falta de recursos em alguns municípios prejudicados pela
polarização da distribuição do ICMS.
Sob o ponto de vista do planejamento do gasto público mediante a organização
adequada das atividades municipais, o VAF também tende a apresentar problemas. Sobretudo
em Municípios pequenos, a distribuição baseada no valor adicionado apurado em determinado
ano (ou mesmo na média de dois anos como presente na LC 63/90) pode apresentar oscilações
importantes de ano para ano, dificultando a projeção de receitas no médio e longo prazo e, por
conseguinte, a criação e manutenção de estruturas públicas de prestação de serviços
municipais.
Relativamente ao planejamento, tão importante para a avaliação da opção federativa
pelo VAF quanto às oscilações das receitas disponíveis de ano para ano nos Municípios é a
análise de causas das variações do valor adicionado.
De um lado, as oscilações no VAF municipal podem ocorrer em função de variações
reais no nível de atividade de empresas, em consonância com o que se espera de um critério
“devolutivo”. Isso, em si, e considerada a magnitude das oscilações do VAF em função de sua
baixa referibilidade para com o território municipal, pode contribuir para ineficiência do gasto
municipal, visto que em períodos de pujança econômica podem ser geradas, alternativamente,
a criação de estruturas permanentes de prestação de serviço que não poderão ser continuadas
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quando de um posterior encolhimento da economia ou o gasto excessivo imediatista
estimulado pelo excesso momentâneo de receitas não incorporadas ao planejamento de gastos
municipais no médio e longo prazo.
O que é mais grave, contudo, é que as oscilações do VAF não são causadas somente
por fatores econômicos e relacionáveis ao caráter “devolutivo” da transferência. As variações
de valor adicionado experimentadas de ano para ano em um mesmo Município, podem, em
realidade, advir de outras causas, tais como mudanças acerca da definição do local de fatos
geradores na legislação nacional do ICMS, decisões de empresas ou do Fisco sobre o local de
inscrição de um estabelecimento perante o cadastro de contribuintes do ICMS ou ainda da
conveniência do empresário sobre como distribuir o valor adicionado em cadeias
verticalizadas de produção e circulação, ajustando valores de transferências de mercadorias ou
serviços entre estabelecimentos do mesmo titular.
Tem-se aí a possibilidade de agravamento dos problemas de planejamento de gastos
médio e longo prazo, já inerentes ao VAF, bem como a evidenciação de que fatores ligados à
conveniência empresarial ou à relação entre empresas e governantes afetam a distribuição do
ICMS aos Municípios adicionando complexidade ao critério, sob uma análise superficial, é
denominado meramente “devolutivo”.
A desigualdade de distribuição desvinculada do ônus de financiamento do Estado
suportado pelos munícipes e as oscilações importantes do VAF, analisadas sob o ponto de
vista teórico e também demonstradas pelo estado do valor adicionado nos Municípios
paulistas de 1997 a 2006 integrantes deste trabalho, já justificariam a revisão da opção pelo
critério do VAF.
Todavia, a hipótese central desse trabalho é a de análise e demonstração da
inadequação da estruturação jurídica do critério do VAF à realidade do imposto que pretende
repartir.
Entendemos, nesse particular, termos comprovado que a inadequação do critério do
VAF é evidenciada para além da conveniência ou não de sua utilização como meio de
financiamento do gasto público municipal, promoção da igualdade federativa ou mesmo da
viabilização do planejamento do gasto municipal de médio e longo prazo.
Quando analisamos a forma com que o critério é estruturado juridicamente e como seu
desenho normativo se relaciona com o do imposto que pretende repartir, percebemos que sua
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operação, por dissociada da legislação do ICMS, causa importantes distorções de repartição,
que fazem repensar a viabilidade de continuar aplicando o critério nos moldes em que hoje
está estruturado juridicamente.
A definição dos contornos jurídicos do VAF foi orientada desde os primórdios do
critério na década de 1960 por um caminho de tentativa de refletir o potencial de arrecadação
de um tributo municipal não criado, depurando a distribuição dos efeitos da política de
imunidades, isenções, diferimentos e substituições tributárias do imposto estadual.
Para tanto, confiou o legislador (desde os Decretos-Leis de números 380/68, 1.203/72
e 1.216/72, repetidos em sua essência pela vigente LC 63/90) em uma combinação da
possibilidade de funcionamento: i) da fórmula “entradas menos saídas no estabelecimento” e
ii) de comandos de inclusão de operações imunes, isentas, sujeitas a diferimentos ou
substituições tributárias para fazer refletir uma medida de ocorrência de fatos geradores no
território municipal e, com ainda mais apego à noção de “devolutividade” da transferência,
tentando “recriar”, com vantagens sobre a mera repartição do imposto arrecadado em cada
território, a base de valor adicionado que seria posta à possibilidade de tributação do IVA
municipal nunca implementado.
A operação da fórmula das “saídas menos entradas” e dos comandos de inclusão de
operações imunes, isentas, sujeitas a diferimentos e substituições tributárias para a recriação
do potencial de arrecadação do IVA municipal, no entanto, desde sempre, esbarrou no
problema da inadequação entre o caráter simplista da estruturação jurídica do VAF e do
ICMS que deveria repartir, fazendo com que o VAF jamais tenha funcionado adequadamente
como critério “devolutivo” ou como real medida de adição de valor em um território.
Para explicar a inadequação da legislação simplista do VAF à complexidade da
legislação do imposto estadual, deve-se perceber que os fatos geradores, mesmo os do antigo
ICM, não eram todos identificados como saídas do estabelecimento. Além das saídas,
tivemos, desde os primórdios do regramento inicial do ICM, já na redação conferida à Lei
5.172/66 (CTN) pelo ato Complementar 34/67, fatos geradores na importação de mercadorias
que correspondiam, a rigor, a entradas e não a saídas de mercadorias no estabelecimento.
A situação da inadequação do critério do VAF, que procurava mensurar o valor
adicionado a partir de saídas menos entradas no estabelecimento, se agrava com a
incorporação de bases dos impostos federais sobre petróleo e derivados, minerais, transporte e
energia elétrica ao ICMS, aumentando-se a complexidade da regulação do imposto estadual
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(em relação ao antigo ICM), na medida em que se definem mais fatos geradores não
correspondentes a saídas de mercadorias (como os da aquisição interestadual de energia
elétrica e derivados de petróleo para uso do estabelecimento e analogamente a tomada de
serviços de comunicação e de serviços iniciados no exterior) e fatos geradores não
relacionados espacialmente ao estabelecimento do contribuinte (tais como os identificados
como o local físico do início do percurso do transporte, nos serviços de transporte
intermunicipal e interestadual e os que ocorrem no local de cobrança do serviço de
comunicação).
Paralelamente, constrói-se para o ICMS e para a jurisprudência acerca do VAF: i) a
noção da não incidência do imposto estadual sobre operações que destinam mercadorias de
um para outro estabelecimento do mesmo titular, que redundou na edição da Súmula 166 do
STJ e ii) a de ausência de geração de valor adicionado em transferências, por efeito da
aplicação da referida Súmula 166.
Tal diversidade de fatos geradores do ICMS aliada à determinação de não incidência
do ICMS em transferências ocasiona um problema sério de operação da fórmula que iguala o
valor adicionado às saídas menos entradas no estabelecimento situado em determinado
território municipal, vez que, seguindo-se a fórmula simples do VAF, teremos que enfrentar
situações nas quais há fatos geradores:
i) identificados com saídas a que não corresponderam entradas anteriores no
estabelecimento (como ocorre no caso de mercadorias recebidas em transferências
entre estabelecimentos do mesmo titular e objeto de saídas posteriores);
ii) identificados com entradas a que não correspondem saídas computáveis para fins de
VAF no estabelecimento (como no exemplo da aquisição interestadual de energia
elétrica ou combustível ou na de aquisição de insumos de produção de mercadorias
posteriormente objeto de transferência para outro estabelecimento do mesmo titular);
iii) que não podem ser identificados espacialmente com um local de saída ou de
entrada (caso da definição da ocorrência do fato gerador no local de cobrança de
serviços de comunicação) e
iv) fatos geradores que podem não ocorrer no estabelecimento (tal como os do serviço
de transporte intermunicipal e interestadual, considerados ocorrido no local do início
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do trajeto físico do transporte realizado ou o das telecomunicações, no mais das vezes
identificados com o local de cobrança do serviço).
Tudo isso fazendo com que o VAF determinado pela fórmula das saídas menos
entradas no estabelecimento tenha sérios problemas de operação como medida efetiva de
adição de valor no território municipal e não consiga refletir, senão de maneira muito
distorcida, o potencial de arrecadação de um IVA municipal.
Além dos problemas de adequação da fórmula do VAF para a medida de adição de
valor em um determinado território municipal, a regulação jurídica simplista do VAF não
consegue expurgar da repartição os efeitos de imunidades, isenções, diferimentos e
substituições tributárias, podendo, inclusive, ter o efeito contrário de gerar valor adicionado
negativo para o Município onde ocorram operações sujeitas a tais exceções à tributação do
ICMS.
Ocorre que os comandos de inclusão de operações sujeitas a imunidades, isenções,
diferimentos e substituições tributárias, concebidos na regulação do VAF desde os DecretosLeis de números 380/68, 1.203/72 e 1.216/72 e repetidos pela vigente LC 63/90 não garantem
que ocorra a efetiva adição de valor em um território e menos ainda que a adição de valor
ocorra sem distorções importantes.
A simples determinação de incluir, como saídas ou prestações computáveis para fins
de VAF, as operações que em tese poderiam, mas na prática não são tributadas no momento
da saída do estabelecimento, não se ajusta à sistemática de formação de valores de operações
no contexto de funcionamento de um tributo não-cumulativo. Isso porque operações e
prestações imunes isentas, diferidas ou praticadas por contribuinte substituído têm valores que
tendem a ser menores do que teriam caso fossem tributadas normalmente, o que proporciona
que a adição de valor seja distorcida por valores de saídas e entradas proporcionalmente mais
baixos ou mais altos em função da forma de tributação a que se sujeita a cadeia produtiva e
não à real adição de valor econômico nas atividades sujeitas ao ICMS, levando, inclusive, em
casos extremos – identificados com as situações em que o lucro bruto na operação seja menor
do que o imposto a compensar pela entrada – à geração de valor adicionado negativo.
Vale lembrar que, mesmo para o problema das diferenças entre alíquotas
interestaduais e internas do imposto estadual, presentes desde o início da operação do antigo
ICM, a afetação da formação de preços pela diferença na forma de tributação das cadeias de
circulação pode levar a distorções significativas do valor adicionado e mesmo a valores
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negativos, agravando-se o problema da inadequação do VAF para refletir a efetiva adição de
valor em um território ou o que seria a base do IVA municipal depurada dos efeitos das
políticas de criação de exceções na legislação do tributo estadual.
Em tal cenário, sustentamos que a permanência do VAF, com as distorções de
distribuição que ocasiona e os defeitos jurídicos que carrega, deve-se a uma série de
mecanismos de path dependence institucional descritos por North (1990) e Pierson (2000),
condicionados a partir da ideia de existência da vantagem em substituir um ICM municipal.
Entendemos ter demonstrado que o apego ao VAF com suas resultantes de distribuição
desigual, oscilações bruscas, mas, sobretudo com suas ineficiências jurídicas ocorre em razão
de problemas variados e relacionados, entre outros, mas principalmente, à ausência de
participação dos municípios na atividade e nos custos de apuração do índice, à dificuldade de
que o município compreenda quando e como contestar o índice formado obtendo efetivos
ganhos na contestação e à efetividade dos burocratas que controlam a repartição do ICMS em
criar comandos infra legais que escondem a ineficiência da operação do valor adicionado
fiscal tal como juridicamente estruturado.
O VAF, apesar de suas ineficiências é pouco estudado no direito financeiro e mesmo
na economia do setor público, tendendo a permanecer no ordenamento caso não seja
apreciado com mais profundidade.
Alinhando-nos a tal esforço de revisão do critério, para além do apontamento de seus
defeitos, apontamos alguns caminhos possíveis para lidar com a repartição do ICMS.
Num caminho de ruptura parcial com path dependence instalada em torno do critério,
sugerimos:
a) a regulação específica das situações de transferências de mercadorias e serviços
entre estabelecimentos do mesmo titular, para definir-se que são computáveis para
fins de VAF e definir em operações internas (tal como ocorre em operações
interestaduais na forma da LC 87/96) os valores pelo qual serão computadas;
b) a adoção de tetos e pisos per capita para a distribuição do ICMS segundo o VAF;
c) médias quinquenais ou decenais de cálculo do índice de participação resultante do
valor adicionado em cada território;
d) a incorporação à legislação do VAF do mecanismo de expurgo dos efeitos de
imunidades, isenções, diferimentos e substituições tributárias consistente em nunca
computar o valor do ICMS para efeito das prestações e operações geradoras de
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valor adicionado, trabalhando-se com a confrontação de custo de mercadorias
vendidas e serviços prestados e receitas líquidas de vendas ou prestações, tal como
proposto por Silveira (2013).
e) que o método de cálculo do valor adicionado em duas etapas, incorporado pelas
Secretarias de Fazenda do Rio de Janeiro e São Paulo, que permite adequar o VAF
a setores como o de energia elétrica e comunicação, seja levado à legislação
nacional.
Numa linha mais ousada e que nos parece mais adequada a objetivos do federalismo
fiscal brasileiro, propomos mesmo romper radicalmente com a path dependence institucional
em torno do VAF, repensando a conveniência de sua utilização para a repartição do ICMS.
Para tanto, deve-se, a partir das desigualdades de distribuição e oscilações que
demonstramos neste trabalho - existentes para os municípios paulistas entre os anos de 1997 e
2009 e que possivelmente ocorrem em todo o Brasil - estudar outras opções de distribuição,
sobretudo as que privilegiassem a repartição per capita equânime e melhor orientada às
necessidades de gastos dos municípios, reservando-se as correções pontuais necessárias a
critérios minoritários de repartição.
Propomos, também, reavaliar a conveniência de que, mantido, o VAF continuasse
respondendo pela maior parte da distribuição do ICMS aos Municípios ou que fosse utilizado
para distribuir recursos oriundos de todas as atividades sujeitas ao ICMS, sobretudo as ligadas
ao petróleo, minerais e energia elétrica, que tem pouco ou nada a ver com riquezas
relacionáveis ao Município.
Esperamos, com nossas contribuições, dificultadas pela baixa exploração do tema em
trabalhos acadêmicos anteriores, contribuir para a evolução do direito financeiro e para um
melhor funcionamento do federalismo fiscal no Brasil.
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