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LEGISLAÇÃO

Estudo analisa as principais alterações introduzidas pela Lei n°12.040,
de 1995, que alterou o modelo de redistribuição do ICMS aos municípios
mineiros, beneficiando os mais pobres e incentivando a aplicação
de recursos em áreas sociais básicas como educação e saúde

IMPACTOS DA LEI ROBIN HOOD

ste artigo tem por objetivo apre-
sentar as principais alterações
e os impactos da Lei n° 12.040,
de dezembro de 1995, que alte-
rou o modelo de redistribuição
do ICMS aos municípios mi-
neiros.

t 

Para tanto, ele será
composto de três partes bási-
cas: a primeira se preocupa em
apresentar um diagnóstico da
situação anterior a essa nova
lei; a segunda destaca as prin-
cipais características do atual
modelo, no que se refere às
novas variáveis e seus respec-
tivos pesos de participação; e,
finalmente, a terceira parte
avalia os possíveis impactos
da lei no que tange à distribui-
ção da cota-parte do ICMS mu-
nicipal no Estado.
Critério anterior - A Lei
Complementar n° 63, de 11 de
janeiro de 1990, estabelece as

regras básicas para a distribuição da parcela do ICMS perten-
cente aos municípios. De acordo com ela, 75%, no mínimo, terá
que ser distribuído com base na proporção do Valor Adicionado
Fiscal (VAF) nas operações realizadas que envolvem o ICMS,
realizadas nos seus territórios. Os 25% restantes serão distri-
buídos com base no que estabelecer a lei estadual.

Em Minas Gerais, de acordo com o Decreto-Lei
n° 32.77 1, de julho de 1991, ficou estabelecido que a cota-parte
do ICMS dos municípios seria distribuída com base no seguinte
critério:
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- 94,0668% com base no
Valor Adicionado Fiscal do muni-
cípio;

- 5,61% aos municípios
mineradores, com índices equiva-
lentes ao percentual relativo do
extinto Imposto único sobre Mi-
nerais, arrecadado pelos municí-
pios em 1988; e

- 0,3232% nos termos da
Lei n° 11.041, de 15 de janeiro de
1993, até o ano de 2008, devido à
emancipação dos municípios de
Mateus Leme e Mesquita.

Pelo que estabelece essa lei,
fica evidente o grau de concentra-
ção da distribuição da cota muni-
cipal do ICMS nos municípios
mais desenvolvidos, que, por suas
características, têm uma ativida-
de econômica mais intensa e, como
conseqüência, um maior volume
de Valor Adicionado Fiscal. Tal
volume de concentração pode ser
visualizado através das tabelas 1
e 2, que destacam a geração e a
distribuição do ICMS municipal,
bem como seus valores per capita
médios.

Os dados apresentados na
tabela 1 revelam que apenas dez
municípios foram responsáveis
por 49,1% do VAF gerado no Esta-
do. Esse percentual atinge 76,1%
se forem considerados os 51 mai-
ores municípios na geração desse
valor. O que se percebe é que o
critério anterior de distribuição,
que tem no VAF seu peso maior,
conduz inevitavelmente a um ele-
vado grau de concentração da dis-

Tabela 1
Perfil da distribuição percentual

no critério anterior
Mun.

	

	Indice do ICSM	ICSM
VAF 1993 gerado recebido

10 Maiores	49,10	61,50	49,10
20 Maiores	61,60	72,60	62,30
30 Maiores	67,50	78,00	68,10
40 Maiores	72,10	84,00	68,32
51 Maiores	76,10	87,00	72,00

Fonte: AET-SEF/MG

Tabela 2

ICMS distribuído Per Capita

Itens	ICMS Per Capita (R$)
Menor	 0,25
Média	 43,47
Maior	 692,31

Fonte: AET-SEF/MG

tribuição da cota municipal do
ICMS. Os dados revelam ainda
que, com esse critério, os dez
maiores municípios gerariam
61,5% do ICMS e, após a
redistribuição, absorveriam
49,1%, ou seja, quase a metade do
bolo distribuído. Esses percen-
tuais aumentariam respectiva-
mente para 87% e 72% se consi-
derados os 51 maiores.

A tabela 2 destaca que, nesse
critério, o menor valor per capita
do ICMS (calculado com base na
estimativa para 1996) seria de R$
0,25,0 valorper capita médio atin-
giria R$ 43,47, e o maior valor
chegaria a R$ 692,31.

Quanto a esse maior valor,
merece destacar que é uma situa-
ção bem característica de um
município específico. Na realida-
de, os maiores valores per capita
giram em torno de R$ 400,00.
Novo critério - O novo critério
de distribuição da cota-parte do
ICMS municipal altera substan-
cialmente o critério anterior, não
somente pela introdução de no-
vas variáveis de rateio, mas tam-
bém no que se refere aos resulta-
dos preliminares do novo perfil de
distribuição e de absorção desses
recursos.

Variáveis e pesos utili-
zados para rateio

De acordo com a Lei n-
12.040, o montante da cota-parte
municipal do ICMS será distribu-
ído aos municípios com base nas

seguintes variáveis:
CM = TICMS M x [ai (VAF) + a2 (PP)

+ a3 (PA) + a4 (PE) + a5 (PS) + a6(PRP)
+ a7( PAC) + a8 (PPC) + a9 (PMA) +
aiO(PCM)], onde:
- al...al0éopeso de cada variável;
- Cmi é o total do ICMS distribuído

aos municípios;
- TICMSm é o total da cota-parte

do ICMS municipal;
- VAF é o Valor Adicionado Fiscal;
- PP é população;
- PA é área geográfica;
- PE é educação;
- PS é saúde;
- PRP é receita própria municipal;
- PAC é área cultivada;
- PPC é patrimônio cultural;
- PMA é fator ambiental;
- PCM é cota mínima.

O peso de cada uma dessas
variáveis é mostrado no quadro a
seguir.

De acordo com o que foi fixado
pelo novo critério, a aplicação dos
índices finais, retratados pelo ano
de 1998, serão incorporados
gradativamente, na base de 1/3
ao ano. A lei prevê ainda que, em
1998, será feita uma nova avalia-
ção do projeto, com o objetivo de
distribuir o valor restante do VAF,
embutido na parcela dos 25%,
entre as outras variáveis do mo-
delo.
Impactos do novo critério -
Com base nos índices apresenta-
dos em cada uma das variáveis
que compõem a nova sistemática
de distribuição, é possível esti-
mar os impactos desse novo crité-
rio sobre a absorção e a concen-
tração dos recursos da cota-parte
do ICMS municipal. As tabelas 3
e 4 destacam os números básicos
que permitem tais avaliações.

Conforme foi mencionado an-
teriormente, utilizou-se a proje-
ção da arrecadação do ICMS con-
tida na Proposta Orçamentária
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População dos 50
mais populosos (art. 1 2 , IV)

1999	2000
6,87072	6,93536

1,00000	1,00000

2,00000	2,00000

0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

Tabela 4
ICMS distribuído per capita

Lei n° 12.040195
Itens	Critério	1996(*)	1998(°)

anterior
Menor	0,25

	
8,95	13,17

Média	43,47
	

66,40	72,90

Maior	692,31
	

632,34	603,24
Fonte: AET-SEF/95

PESOS APLICADOS A CADA VARIÁVEL
Critério de distribuição	1996	1997	1998
VAF (art. 1 2 , 1)	 13,04702 9,9724	6,80608

Área geográfica (art. 10, II)	0,33300	0,6660	1,00000

População (art. 1 9 , III)	 0,66600	1,3320	2,00000

Educação (art. 1 0 , V)

Área cultivada (art. 1°, VI)

Patrimônio cultural (art. 1 9 , VII)

Meio ambiente (art. 1 2 , VIII)

Gastos com saúde (art. 1 9 , IX)

do Estado de Minas Gerais para
1996 como base para as avalia-
ções preliminares dos impactos
do novo critério de repartição da
cota municipal desse imposto.

Os valores destacados nas ta-
belas 3 e 4 mostram, claramente,
o caráter desconcentrador da nova
fórmula de repartição.

Inicialmente, observa-se pela
tabela 3 que os dez maiores muni-
cípios na geração do VAF, que no
critério anterior absorviam 49,1%
do ICMS, passarão a absorver

Tabela 3
Distribuição percentual da cota

municipal do ICMS
Quadro comparativo dos critérios

Lei n°12040/95

Municípios	Critério	1996	1998
anterior

10 Maiores	49,10	44,59	42,38
20 Maiores	62,30	55,64	52,87
30 Maiores	68,10	61,40	58,38
40 Maiores	68,32	65,38	62,29
51 Maiores	72,00	68,88	65,72

Fonte: AET-SEF/95

44,59% em 1986 e 42,38% em
1998. Se se considerarem os 51
maiores municípios, esses
percentuais passarão de 72% para
68,88% e 65,72%, respectivamen-
te, no mesmo período.

Como mostra a tabela 4, em
termos de valor per capita, as
projeções indicam que haverá
um expressivo aumento no me-
nor valor, que passará de R$ 0,25
para R$ 8,95 e R$ 13,17, respecti-
vamente, em 1996 e 1998. Os va-
lores médios indicam também um
significativo acréscimo: passa-
riam, respectivamente, de R$
43,47 para R$ 66,40 e R$ 72,90 no
mesmo período. Por outro lado, os
dados revelam também uma rele-
vante alteração no que se refere
ao maior valor per capita que terá
seu montante significativamente
reduzido.
Considerações finais -As ava-
liações preliminares do novo cri-

tério indicam um relevante avan-
ço em relação ao critério anterior.
Através dessa nova lei, denomi-
nada popularmente como "Robin
Hood", há uma significativa
redistribuição da cota municipal
do ICMS. As projeções indicam
que 95 municípios perdem recei-
tas com o novo critério (compre-
endendo basicamente os mais "ri-
cos"), que serão distribuídas aos
661 ganhadores de receitas. Nes-
tes, principalmente nos mais po-
bres, há um expressivo ganho de
recursos. As experiências iniciais
dessa repartição, observadas nos
meses de janeiro e fevereiro deste
ano, demonstram que em alguns
municípios os ganhos de receita
atingem até 1.000%

Além desse caráter redistri-
butivo, o projeto tem ainda a vir-
tude de incentivar os municípios
a aplicar recursos em áreas so-
ciais básicas, relacionadas a edu-
cação, saúde, meio ambiente, etc.,
e utilizar, de forma mais eficien-
te, as suas bases próprias de
arrecadação.
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0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

	

0,33300	0,6660	1,00000	1,00000	1,00000

	

0,33300	0,6660	1,00000	1,00000	1,00000

	

0,33300	0,6660	1,00000	1,00000	1,00000

	

0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

Receita própria (art. 1 0 , X)	0,66600	1,3320	2,00000	2,00000	2,00000

Cota mínima (art. 1 2 , XI)	5,50000	4,6950	3,89000	3,89000	3,89000

Municípios mineradores (art. 1 0 , XII) 1,50000	0,7500	0,11000	0,11000	0,11000

Mateus Leme (art. 1 2 , XIII)	0,20383	0,1807	0,13555	0,09037	0,04518

Mesquita (art. 1 2 , XIII)	 0,08755	0,0778	0,05837	0,03891	0,01946

Total	 25,00000	25,0000	25,00000	25,00000	25,00000

Fonte: Lei n2 12.040, de 2811211995
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