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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo pacto federativo no Brasil no qual 

os municípios passaram ao status de ente federado, com maior autonomia e responsabilidades. 

As transferências constitucionais se caracterizaram nessa configuração, importante fonte de 

receita dos municípios. Dentre essas, tem-se as transferências constitucionais de ICMS, que 

correspondem a 25% do valor total arrecadado pelos estados, sendo 75% desse percentual 

transferido aos municípios na proporção do Valor Adicionado Fiscal, que corresponde a 

movimentação econômica apresentada pelas empresas do município contribuintes de ICMS. 

Em Minas Gerais, essa movimentação econômica é calculada pela Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEF – MG) por documentos fiscais, dentre eles a declaração anual da 

movimentação econômica e Fiscal (DAMEF), transmitidas pelas empresas do município a 

SEF – MG. O trabalho buscou explorar como têm sido a gestão realizada pelos municípios 

mineiros do critério VAF, que passa pelo processo de apuração dos valores declarados pelas 

empresas, conforme informação disponibilizada pela SEF – MG. Os erros no preenchimento 

da DAMEF, pelas empresas, demonstram que os municípios não estão realizando como 

deveriam a gestão do VAF. Veremos que município que não realiza a gestão do VAF perde 

recursos de cota-parte de ICMS. A conclusão é que matéria é complexa, mas os impactos 

financeiros podem ser grandes, sendo preciso que as municipalidades de Minas Gerais adotem 

um olhar mais acentuado e um zelo maior para essa importante fonte de receita. 

 

Palavras-chave: Federalismo, Transferências Constitucionais do ICMS, Valor 

Adicionado Fiscal, Municípios, Minas Gerais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a gestão do critério Valor Adicionado 

Fiscal (VAF) pelos municípios mineiros, no período de 2016 a 2018, com vistas a garantir 

maior arrecadação da cota-parte do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS). 

No que diz respeito ao objeto de estudo desse trabalho, a Constituição Federal, definiu 

no art. 158, inciso IV, que vinte e cinco por cento do total arrecadado pelos estados do ICMS 

deve ser repassado aos municípios, sendo que desses 25% de ICMS a serem repassados, 75% 

deve ser transferido na proporção do Valor Adicionado Fiscal (VAF) e 25% conforme 

dispuser lei estadual. Assim, o VAF figura como o mais importante critério nas transferências 

constitucionais de ICMS, por ser responsável por 75% dessas. Apesar da grande importância 

que o VAF possui em termos da quantidade de recursos que movimenta, ele é pouco estudado 

e pouco entendido pela doutrina do Direito Financeiro Brasileiro, sendo que a bibliografia 

sobre o assunto é, praticamente inexistente (CASTILHO, 2013).  

Para se ter uma ideia do volume econômico que esse critério representa nas receitas 

dos municípios mineiros, ao longo do exercício 2018 foi distribuído, segundo dados da 

Fundação João Pinheiro, R$ 6.677.051.145,00 (seis bilhões, seiscentos e setenta e sete 

milhões, cinquenta e um mil e cento e quarenta e cinco reais) aos municípios apenas pelo 

critério VAF. 

O VAF funciona como uma proxy da base tributária do ICMS e busca indicar quanto 

foi arrecadado do imposto no município (BAIÃO; CUNHA; SOUZA, 2017). Em nível 

nacional, o VAF é regulamentado pela Lei Complementar de 11 de janeiro de 1990. Em 

Minas Gerais, é regulamentado pela Resolução N° 4.306, de 8 de abril de 2011, sendo o órgão 

responsável pelo cálculo do VAF a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF – MG) que utiliza 

de informações econômicas e fiscais declaradas pelos contribuintes de ICMS para realizá-lo 

(BRASIL, 2019c). 
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Dentre essas informações utilizadas pela SEF - MG, encontra - se a Declaração Anual 

do Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF), entregue pelos inscritos no Cadastro de 

Contribuintes de ICMS, exceto optantes pelo Simples Nacional, e transmitidos a SEF - MG 

por transmissão eletrônica através do programa VAF (BRASIL, 2019c). A DAMEF é assim, a 

principal fonte de informação para cálculo do VAF dos municípios em Minas Gerais.  

A SEF - MG estabeleceu através da Portaria Nº 149 de 28 de janeiro de 2016 e 

alterada pela portaria Nº 154 de 7 de março de 2017, os manuais de orientação para 

preenchimento e entrega da DAMEF que deverá ser transmitida no período de 1º de fevereiro 

a 31 de maio de cada exercício, relativamente às operações efetuadas no exercício anterior 

(SEF – MG, 2016). 

Por gestão do VAF entende-se o ato dos municípios de monitorar e auditar as 

DAMEF’s entregues por parte de cada empresa do município à Secretaria de Fazenda de 

Estado (SEF-MG), isso porque a DAMEF pode apresentar diversos tipos de erros: omissões 

na entrega; transmissão da declaração sem movimento - os campos seguem zerados, mesmo 

com a empresa possuindo movimento; como também diversos erros no preenchimento dos 

campos da declaração. É um processo árduo que envolve um trabalho sistemático a ser 

realizado durante praticamente todo o ano. 

Para isso, A SEF – MG disponibiliza aos municípios mineiros um programa chamado 

VAF PR, o qual é alimentado com dois arquivos, ativos e retorno. O arquivo de ativos contém 

os contribuintes do município que poderão gerar VAF, enquanto o arquivo de retorno contém 

as declarações do VAF (DAMEF) feitas pelas empresas e já processadas até a produção do 

arquivo. A SEF – MG expedi vários arquivos de retorno ao longo do ano, no exercício 2018, 

por exemplo, foram 19. No programa VAF PR os gestores municipais podem e devem 

monitorar se as declarações estão sendo preenchidas com os valores corretos pelas empresas. 

Por meio de observação empírica e dos dados disponibilizados pela Sigma Tecnologia, 

observa-se que os municípios mineiros não têm realizado esse trabalho ou pouco tem feito 

nesta direção, o que pode ter como resultados uma menor arrecadação do ICMS. 

A Sigma Tecnologia é uma empresa de consultoria que possui software próprio e 

presta serviços de gestão do VAF a municípios mineiros desde o ano de 2011. Tenho tido a 

oportunidade de ser colaborador desde o ano de 2016 e conhecido de perto o processo de 
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gestão do VAF. No entanto, existem ferramentas gratuitas disponibilizadas pela SEF – MG 

(VAF PR) e Receita Federal do Brasil (Programa Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS 

IPI) que podem contribuir em certa medida para que os municípios mineiros realizem suas 

atividades de gestão.  

É nesta perspectiva que se situa a contribuição deste trabalho que possui caráter 

propositivo para as administrações municipais de Minas Gerais, principalmente as menos 

desenvolvidas economicamente, uma vez que trará informações capazes de incentivar uma 

melhor gestão do Valor Adicionado Fiscal para um melhor retorno da sua cota-parte de 

ICMS. Por se tratar de um imposto estadual, o ICMS é muita das vezes esquecidos pelos 

gestores dos municípios e as consequências podem ser graves em termos de perdas de 

receitas. 

As perguntas que guiaram a elaboração do trabalho são: qual é a gestão do critério 

VAF que é feita pelos municípios mineiros? Como eles poderiam melhorar essa gestão? 

Quais resultados fiscais podem trazer uma boa gestão do critério VAF?  

Para as análises realizadas, foram utilizados o VAF dos municípios, para o ano de 

2016 a 2018 conforme dados da SEF-MG, que publica anualmente os valores apurados 

através de suas resoluções. Foram utilizados também, dados da Fundação João Pinheiro, que 

publica desde o ano de 2003 até a presente data, mensalmente, dados da cota-parte de ICMS 

repassada a cada município do Estado de Minas Gerais. 

Como contribuição, traremos os resultados alcançados de recuperação de VAF pelos 

municípios mineiros que contaram com a colaboração da Sigma Tecnologia nos anos de 2016 

a 2018. Apesar da pequena amostra que traremos, pelo fato do cálculo do VAF ser o mesmo 

para todos os municípios de Minas Gerais, os números trarão importantes informações de 

como uma boa gestão do VAF pode impactar positivamente na cota parte de ICMS. 

Importante ressaltar que foram escolhidos os três últimos exercícios por se tratar dos 

dados mais recentes disponíveis, visto que 2019 ainda está em processo de apuração. Outro 

fator que justifica a delimitação do período é que os dados de recuperação de VAF da Sigma 

Tecnologia só foram disponibilizados nesse período.  

No que tange a gestão do Valor Adicionado Fiscal que têm sido realizada pelos 

municípios mineiros, não é possível no âmbito deste TCC, dada a dimensão do trabalho 
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envolvido, tirar conclusões a partir do exame do universo de 853 municípios, no entanto, 

existe alguns indícios que os municípios mineiros não monitoram seu VAF adequadamente, 

como por exemplo, os grandes êxitos de recuperação de VAF dos municípios que utilizam de 

consultorias, como veremos de dados disponibilizados pela Sigma Tecnologia. Outro 

indicador é a visitas que pude realizar em diversos municípios do estado de Minas Gerais nos 

três últimos anos e a maioria delas, pude deparar com prefeituras que não possuem sequer um 

fiscal para realizar a gestão do VAF.  

Para responder as perguntas expostas acima, o TCC foi organizado em três capítulos, 

além dessa introdução e das conclusões. O primeiro capítulo traz uma discussão acerca do 

federalismo fiscal no Brasil, destacando alguns conceitos e análise da literatura sobre a 

distribuição dos recursos entre os entes federados, em especial das transferências 

intergovernamentais constitucionais, dentre elas o ICMS. 

No segundo capítulo do trabalho foi discutido o processo de apuração do Valor 

Adicionado Fiscal dos municípios de Minas Gerais e analisado o VAF, no período de 2016 a 

2018, em grupos selecionados de municípios, como os 25 maiores VAF, as 25 maiores quedas 

absolutas no VAF e as 25 maiores quedas percentuais. Quanto as transferências de ICMS, 

foram analisados os municípios cujo o VAF teve maior representatividade nas receitas 

advindas do repasse de ICMS, para o mesmo período. As escolhas de recortes foram definidas 

com vistas a encontrar os municípios que mais devem zelar pela gestão do VAF. 

O terceiro capítulo aponta procedimentos que podem ser realizados pelos municípios 

de Minas Gerais para gerir melhor seu Valor Adicionado Fiscal, apontando erros mais 

comuns realizados pelas empresas no preenchimento da DAMEF. São erros como omissão da 

entrega, problemas no envio dos dados e outros erros que para ser diagnosticados envolvem 

cruzamento de informações. Finalmente, as conclusões apresentam as considerações finais, 

com uma síntese do que foi encontrado, limitações do trabalho e sugestões para pesquisas 

futuras. 
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1  FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL E DISTRIBUIÇÃO DE 

RECEITAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS 

No intuito de contextualizar a importância do Valor Adicionado Fiscal inserido no 

quadro das finanças dos municípios mineiros, faz-se necessário discorrer sobre questões 

ligadas ao federalismo brasileiro, às transferências constitucionais de recursos entre os entes 

federados, e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS. 

 

1.1 Federalismo no Brasil 

Conforme advoga Barbosa (SENADO FEDERAL, 2012) a melhor forma de 

caracterizar o federalismo é como uma forma de organização e distribuição do poder estatal 

cuja existência de um poder central não impede que sejam distribuídas responsabilidades 

entre ele e os outros entes federados. Segundo Soares (2013), pode-se compreender 

federalismo como: 

 

Uma forma de organização do poder político no Estado nacional caracterizado pela 

dupla autonomia territorial. Isto significa a existência de dois níveis territoriais 

autônomos de governo: um central (o governo nacional) e outro descentralizado (os 

governos subnacionais). Os entes governamentais têm poderes únicos e concorrentes 

para governarem sobre o mesmo território e povo, sendo que a União governa o 

território nacional e seus cidadãos, enquanto as unidades subnacionais governam 

uma parte delimitada do território nacional com seus habitantes (SOARES, 2013, p. 

3). 

 

O federalismo, como uma forma de organização do poder político, diferencia-se do 

Estado Unitário e do Estado Confederado. O Estado Unitário possui apenas um governo 

central, no qual está centralizado o poder político, que toma as principais decisões que 

submetem a todos cidadãos. No estado unitário, mesmo que exista em alguma medida certa 

forma de descentralização, seja política, administrativa, legislativa ou fiscal, não existe o 

rompimento da hierarquia entre os entes territoriais. Já no Estado Confederado, como ocorreu 

nos Estados Unidos no período de 1776 a 1787, os membros são mais fortes do que o governo 
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central. Assim, o elemento distintivo do estado confederado, é a descentralização, as unidades 

territoriais possuem soberania política e direito de secessão (SOARES; MACHADO, 2018). 

O federalismo pode ser compreendido em várias dimensões: políticas, administrativa, 

legislativa e fiscal. Necessariamente, haverá no federalismo entes federados com governo 

próprio (descentralização política) para atuarem em determinadas áreas. A atuação desses 

entes subnacionais exige participação nas receitas e despesas (descentralização fiscal). A 

dimensão legislativa diz respeito as competências legislativas que são próprias dos entes 

subnacionais, porquanto, na área administrativa, existe responsabilidades e atribuições aos 

entes federados, como saúde, educação, segurança pública, entre outras (SOARES; 

MACHADO, 2018) 

A ruptura de várias confederações ao longo da história demonstrou que esse modelo 

possuía grandes fragilidades, o que levou ao surgimento do Estado Federado, como uma 

solução para a confederação dos Estados Unidos da América, existente no final do século 

XVIII (SOARES; MACHADO, 2018). Nesse modelo, o governo central possui maior poder 

de decisão sobre as unidades territoriais existentes, mas essas possuem algum grau de 

competências e responsabilidades.  

No caso brasileiro, o federalismo foi introduzido com a proclamação da República 

pelo Decreto n°1, de 15 de novembro de 1889 e, posteriormente, estabelecido na 

Constituição, em 1891.O federalismo em cada nação deve ser compreendido em suas 

particularidades históricas. No Brasil ele é o resultado de um processo paulatino, com embate 

entre diferentes interesses (SOARES; MACHADO, 2018). 

 

A Federação brasileira não foi resultado de um pacto constitucional entre esferas 

autônomas de poder no intuito de criar uma unidade política mais ampla, como nos 

Estados Unidos da América. Ela foi criada a partir de um Estado nacional unitário 

estabelecido desde 1822, com a independência do país diante de Portugal, e foi 

resultado da ação de lideranças políticas subnacionais que conquistaram o poder 

nacional e estabeleceram essa forma de Estado a partir de um processo de 

descentralização política (SOARES; MACHADO, 2018, p. 71). 

 

Diferentemente de muitas federações, o federalismo brasileiro não reflete uma 

resposta as diferenças sociais e lutas étnicas ou religiosas históricas. A unidade do país não 

era questionada no início do século XIX quando foi estabelecido o federalismo e promulgada 
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a constituição de 1981, movimentos separatistas ocorreram apenas no período colonial. Sendo 

assim, as constituições do Brasil não estabelecem regras de separação de unidades políticas 

(SOUZA, 2005). 

Após um longo processo histórico com algumas experiências autoritárias, a 

Constituição Federal de 1988 traz uma nova configuração para o federalismo brasileiro. “Art. 

18 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição” (BRASIL, 1988). 

 As três unidades territoriais de governo têm seus próprios poderes legislativos e os 

níveis federal e estaduais têm seus próprios poderes judiciários (SOUZA, 2005). Vejamos, 

trata-se aqui de uma organização federativa compostas por três entes federados, com 

diferentes responsabilidades e atribuições, como veremos no próximo item. 

 

1.2 Federalismo fiscal 

 

O federalismo fiscal pode ser compreendido, de forma introdutória, como o modo de 

distribuir receitas e gastos entre os entes federados de uma federação (Soares e Machado, 

2018). O sistema tributário deve estar disposto de tal modo que possua uma estrutura de 

divisão das receitas públicas entre os entes subnacionais e ente nacional, criando condições 

para que esses possam atender as necessidades que deles exigem (VERGOLINO, 2013). 

O federalismo fiscal diz respeito a um ramo dentro do setor público que estuda as 

repartições fiscais e competências dentre as esferas do governo, com vistas a garantir sempre 

a maximização dos recursos (ENAP, 2017). 

“O foco de análise no Federalismo Fiscal é a forma como uma federação se organiza 

entre seus entes federados para melhor arrecadação de recursos visando assim a prover uma 

melhor oferta de seus bens demandados pela população” (ENAP, 2017, p. 15). 

Sendo assim, ele está associado a distribuição de recursos com vistas a garantir maior 

desenvolvimento econômico entre as regiões que formam a federação, mas não apenas a 
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divisão dos recursos como também ao modo como será operacionalizado as políticas públicas 

e responsabilidades estatais.  

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 estabelece um novo marco no 

federalismo fiscal. A partir dela, os municípios passaram a ocupar uma posição mais 

importante ao serem elevados ao patamar de entes federados, igualando a posição dos estados 

e da União e aumentando assim, significativamente, sua participação nas distribuições das 

receitas públicas, sobretudo por meio das transferências tanto da União quanto dos Estados 

(SOARES; MACHADO, 2018). 

As novas competências tributárias das unidades territoriais, União (Artigo 153º da 

CF), Estados (Artigo 155º da CF) e Municípios (Artigo 156º da CF), ficaram definidas da 

seguinte forma: 

 

Quadro 1: Competências tributárias no Brasil 

Ente federado Imposto 

União 

I - importação de produtos estrangeiros (II); 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE); 

III - renda e proventos de qualquer natureza (IR); 

IV - produtos industrializados (IPI); 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF); 

VI - propriedade territorial rural (ITR); 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
 

Estados  

e Distrito Federal 

I - Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD); 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

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

prestações se iniciem no exterior (ICMS); 

III - propriedade de veículos automotores (IPVA). 
 

Municípios 

I - propriedade predial e territorial urbana (IPTU); 

II - transmissão “inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 

cessão de direitos a sua aquisição (ITBI); 

III - serviços de qualquer natureza (ISS). 
 

Fonte: BRASIL (1988). 
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Mesmo sendo garantido aos municípios maior participação no bolo da arrecadação, 

analisando o Quadro 1, vemos que a participação dos municípios na arrecadação tributária é 

ainda restrita, visto que são poucas bases de tributação, como a propriedade territorial urbana, 

a prestação de serviços e transmissão de bens imóveis por atos inter vivos (CASTILHO, 

2013). 

Segundo dados da Receita Federal do Brasil (2017), conforme Tabela 1 abaixo, os 

municípios foram responsáveis por apenas 6,26% da arrecadação tributária no exercício 2017. 

No entanto, analisando a série histórica percebemos uma tendência de aumento nas 

arrecadações dos entes subnacionais quando comparados com o governo central. Em 2008, a 

arrecadação dos municípios representava apenas 5,16% e ao longo desses 10 (dez) anos, 

cresceu 21,3 pontos percentuais. 

 

Tabela 1: Série Histórica - Evolução da Participação dos Entes Federativos na Arrecadação Total - 2008 a 

2017 

 

Fonte: BRASIL (2017). 

 

Percebe-se, assim, que no federalismo fiscal, a arrecadação de receitas tende a se 

concentrar nos governos centrais, e as responsabilidades e encargos ficam concentrados nos 

entes subnacionais (estados e municípios). É imprescindível então que se realize as 

transferências verticais de recursos, ou seja, transferência de recursos para os governos 

subnacionais (PRADO, 2007). 
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1.3 Transferências constitucionais 

 

Prado (2007), advoga que existem várias justificativas para concentração das receitas 

nos governos superiores, no entanto ele aponta três principais fatores para tal situação. 

Primeiro deles diz respeito a necessidade de garantir a eficiência do sistema tributário, como 

por exemplo reduzir os custos. O segundo fator remete a equidade entre os governos, como a 

responsabilidade de enviar recursos a locais mais pobres. Por fim, a inevitabilidade de alocar 

recursos de forma discricionária, visando realizar projetos de interesse nacional.  

Baseado nessas informações sobre capacidade fiscal dos diferentes níveis de governos, 

vale citar Prado (2007), vejamos:  

 

As características estruturais das federações modernas, no que se refere à atribuição 

de receitas e encargos (tomados num sentido amplo) entre níveis de governo, 

resultam na relativa concentração de recursos nos governos superiores e de encargos 

nos GSN, tornando necessárias transferências verticais em geral de grande porte, 

pelas quais se define a distribuição final de capacidade de gasto entre níveis de 

governo (PRADO, 2007, p. 9). 

 

Essas, são defendidas assim, em termos de eficiência e equilíbrio fiscal. Vários autores 

apontam que descentralizar a tributação aos entes subnacionais pode tornar os custos 

operacionais maiores e consequentemente diminuir a capacidade do governo central de 

garantir estabilidade macroeconômica (SOARES; MELO, 2016). 

Segundo Schlesinger e Rolim (2008), as transferências federativas operam em três 

objetivos distintos: devolução tributária, transferências redistributivas e viabilização de 

políticas setoriais:  

 

No primeiro caso, são repassados ao município – pelo menos em parte – valores 

arrecadados por entidade superior (Estado ou União), que previamente haviam sido 

arrecadados ou que tenham o fato gerador ocorrido no espaço físico do município. O 

segundo objetivo pretende tornar menos desiguais diferentes regiões através das 

transferências distributivas. O terceiro objetivo infere a necessidade de aplicar 

políticas públicas setoriais, que, apesar de serem decididas centralmente, requerem 

gerenciamento local (SCHLESINGER; ROLIM, 2008, p. 35). 
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As transferências intergovernamentais assumem papel fundamental no contexto do 

federalismo fiscal brasileiro. Elas se tornam ainda mais importante devido à grande 

heterogeneidade e extensão territorial. As transferências representam a principal fonte de 

receitas dos municípios brasileiros (BAIÃO; CUNHA; SOUZA, 2017). 

Quanto as classificações, as transferências podem ser classificadas em incondicionais 

e condicionais. A primeira é assim chamada pois a sua aplicação não está vinculada a nenhum 

fim específico, o ente que recebe não possui restrição quanto ao uso do recurso. A segunda, 

como próprio nome sugere, está vinculada a uma utilização determinada. As condicionais 

podem ser ainda subclassificadas como voluntárias e obrigatórias, porquanto as 

incondicionais em redistributivas e devolutivas (MENDES; MIRANDA; CÓSIO, 2008). 

Como exemplos de transferências incondicionais redistributivas podemos citar Fundo 

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

transferências possuem a repartição dos recursos definido por fórmulas e pode variar de 

acordo com a população, renda per capita, dentre outros. É o tipo de transferência mais 

utilizado para a redistribuição regional (MENDES; MIRANDA; CÓSIO, 2008). 

Como visto, é preferível na federação que centralize a arrecadação tributária, dessa 

forma, é facilitada a fiscalização, os custos dos contribuintes para cumprir suas obrigações são 

diminuídos, dentre outras vantagens. Ocorre que como consequência existe uma afluência dos 

recursos em determinado ente federado e a arrecadação dos entes subnacionais se tornam 

impotentes para cobrir as responsabilidades dos mesmos. Desta forma, as transferências 

incondicionais devolutivas funcionam como forma de devolver parte dos recursos arrecadados 

de formam centralizada (MENDES; MIRANDA; CÓSIO, 2008). Destaque para esse tipo de 

transferência, pois o objeto de estudo desse trabalho, VAF, nasce da necessidade de distribuir 

parte do ICMS arrecadado pelos estados aos municípios. Logo, o ICMS é um bom exemplo 

desse tipo de transferência.  

Quando se trata das transferências condicionais voluntárias, os principais exemplos 

são acordos e convênios. Assim como apresentado por Soares e Melo (2016),  

 

O convênio é um instrumento jurídico celebrado entre as partes e disciplina a 

transferência de recursos para a execução de uma política pública de interesse 

recíproco, com duração definida e em regime de mútua cooperação, o que envolve 
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contrapartida financeira e corresponsabilidade na aplicação e fiscalização dos 

recursos (SOARES; MELO, 2016, p. 9). 

 

As transferências voluntárias possuem grande flexibilidade e muitas das vezes podem 

ser usadas ou entendidas por parte dos cidadãos como uso de cunho político, pelo fato do 

governo central possuir certa discricionariedade para com o uso do recurso.  

As transferências condicionais obrigatórias, possuem baixa autonomia do ente 

subnacional pois a sua aplicação está vinculada a critérios definidos. Seu objetivo maior está 

relacionado a melhoria de algum indicador social ou reduzir as grandes diferenças desses 

indicadores nas regiões. Seus exemplos marcantes são o Sistema Único de Saúde (SUS) e O 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) (MENDES; MIRANDA; CÓSIO, 2008). 

O sistema de repartição das receitas tributárias ficou definido nos artigos 158 ao 162 

da Constituição Federal de 1988, alterados pelas Emendas Constitucionais nº 42 de 2003, nº 

55 de 2007 e nº 84 de 2014. As transferências a serem realizadas da União para Estados e 

Municípios são distribuídas e apresentadas conforme Quadro 2. 
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Quadro 2: Repartição das receitas tributárias da União aos estados e municípios 

I - Do produto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados, 

49%. 

 

21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal. 

  
 

22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. 

  
 

3% por cento, para aplicação em programas de financiamento ao 

setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

através de suas instituições financeiras de caráter regional, de 

acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 

assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos 

destinados à Região, na forma que a lei estabelecer. 

  
 

1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue 

no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. 

  
 

1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, 

que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada 

ano. 

  

II - Do produto da arrecadação do imposto 

sobre produtos industrializados. 

10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 

valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 

III - Do produto da arrecadação da 

contribuição de intervenção no domínio 

econômico. 

29% para os Estados e o Distrito Federal. 

Fonte: Adaptado de BRASIL (1988). 

 

Da repartição das receitas tributárias, o Quadro 3 elenca a parcela que pertencem aos 

municípios. 
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Quadro 3: Repartição das receitas tributárias aos municípios 

Municípios 

 

I - O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem; 

 

II – 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 

relativamente aos imóveis neles situados; 

 

III – 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seus territórios;  

 

IV – 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação; 

 

V - 25% dos recursos do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados 

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações, que são transferidos da União para os 

estados. 

  

Fonte: Adaptado de BRASIL (1988). 

 

Destaque para os 25% do ICMS a serem transferidos dos estados aos municípios, que 

conforme visto na introdução e definido pelo parágrafo único do inciso quarto do Artigo 158 

da CF/88, 75% devem ser repassados aos municípios na proporção do seu Valor adicionado 

Fiscal. 

 

1.4 O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação -  ICMS  

 

Segundo dados da Receita Federal do Brasil (2017), o ICMS sozinho foi responsável 

em 2017 por 6,72% do PIB nacional, tendo arrecadado os estados cerca de R$ 441.038,95 

milhões, sendo assim o maior imposto do Brasil em termos de volume de recursos 

arrecadados. Abaixo tabela com as porcentagens dos impostos em relação ao PIB nacional. 
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Tabela 2: Receita Tributária por Ente federado e tributo, 2016 e 2017 

 

Fonte: BRASIL (2017). 

 

O ICMS, previsto no inciso 2 do artigo de número 155 da CF, é de competência 

estadual podendo ser cobrado na origem, local onde a mercadoria é produzida, bem como no 

destino, local de consumo (MENDES; MIRANDA; CÓSIO, 2008). A Constituição Federal de 

1988 traz importantes mudanças ao ICMS, sendo a mais importante delas, segundo Rezende 

(2009), a ampliação de sua base de incidência. Ainda de acordo com Rezende, “foi 

incorporada à produção de petróleo e derivados, de energia elétrica, e os serviços de 

telecomunicações e de transporte interestadual, até então objetos de um regime tributário 

próprio (REZENDE, 2009, p. 8). Desta forma, o antigo ICM transformou-se em ICMS, sendo 

a letra “S” devido a incorporação de alguns tipos de serviços. Outra importante mudança 

ocorrida foi a maior flexibilidade garantida aos estados para fixar as alíquotas do seu principal 

imposto. 

A lei que hoje regulamenta o ICMS é a Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 

1996, apelidada de Lei Kandir, cuja alcunha é em homenagem ao seu autor, ex-deputado 

federal, Antônio Kandir, apresentada ao Congresso Nacional quando era Ministro do 

Planejamento de Fernando Henrique Cardoso. Dentre as principais alterações ocorridas com a 
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nova regulamentação, podemos citar a completa desoneração das operações cujas mercadorias 

fossem destinadas ao exterior. 

Existe uma grande discussão na literatura sobre as consequências trazidas por tributar 

tanto o consumo no Brasil ao invés da renda por exemplo, discussão essa que envolve pautas 

como concentração de renda e justiça social. Não apresentaremos aqui essas tratativas pelo 

fato do nosso objeto principal tratar do repasse de ICMS aos municípios mineiros através do 

Valor Adicionado Fiscal. 
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2 VALOR ADICIONADO FISCAL, PROCESSO DE APURAÇÃO E 

IMPLICAÇÃO NAS RECEITAS DOS MUNICIPIOS MINEIROS 

 

2.1 Histórico do VAF 

 

O Valor Adicionado Fiscal surgiu em uma fase de reformas elaboradas pelo governo 

militar, a partir de 1964, que buscavam a criação de um sistema tributário que dialogasse com 

as políticas do novo governo (CASTILHO, 2013). 

Segundo Castilho (2013), o legislador militar buscou criar impostos sobre o Valor 

Adicionado com vistas a substituir o Imposto Sobre vendas e Consignações, porém foi 

previsto dois tributos, um de competência estadual e outro municipal. Visto que era claro uma 

inconveniência de atribuir aos municípios a arrecadação de um imposto sob circulação de 

mercadorias, o legislador altera as regras de tributação e através do Ato Complementar nº 31, 

de 28 de dezembro de 1966, o legislador define as seguintes alterações:  

 

Art. 1º: Do produto da arrecadação do imposto a que se refere o art. 12 da Emenda 

Constitucional nº 18, 80% (oitenta por cento) constituirão receita dos Estados e 20% 

(vinte por cento) dos Municípios (BRASIL, 1966). 

Art. 2º A quota de 20% do imposto sobre circulação de mercadorias a que se refere o 

artigo anterior será entregue a cada Município na proporção do valor das operações 

tributáveis, realizadas em seu território (BRASIL, 1966). 

 

Importante ressaltar o fato do Ato Complementar nº 31/96 definir que as transferências 

do ICM seriam conformes o valor das operações tributáveis ocorridas dentro do território do 

município. Ocorre que vários são os regimes diferenciados de tributações, isenções, 

imunidades, dentre outros, o que poderia ocasionar grandes perdas a municípios que possuíam 

empresas com essas regras distintas de tributação. Logo, com o objetivo de não prejudicar os 

municípios que produziam produtos que era isentados, os quais não receberiam o repasse dos 

estados, o legislador buscou criar um mecanismo que fosse capaz de solucionar tal situação.  
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Conforme apresentado por Castilho (2013), foram publicados então os Decretos-Leis 

de números 380/68, 1.203/72 e 1.216/72, com o objetivo de orientar a repartição do ICM, os 

quais são os pioneiros do que hoje compreende-se sobre Valor Adicionado Fiscal.  

O Decreto-Lei nº 1216/72, determinou que a divisão dos recursos provenientes da 

arrecadação do ICM, deveria obedecer a proporção do Valor Adicionado Fiscal decorrente 

das operações de circulação de mercadorias ocorridas dentro do município, calculado pela 

diferença entre as saídas das mercadorias e suas respectivas entradas (CARVALHAIS, 2010). 

Veja que aqui a lógica de repartição da cota parte do ICM é bastante diferente. 

Enquanto que anteriormente a divisão era seguindo a regra das operações tributáveis em cada 

município, a partir da alteração realizada pelo Decreto-Lei nº 1216/72, a partilha é sobre a 

proporção do valor adicionado advindo das operações sobre a circulação de mercadorias.  

Com as regras advindas com o Decreto-Lei nº 1216/72, não mais prejudicados seriam 

os municípios cujas empresas instaladas ali possuíssem regras diferentes de tributação, pois, 

novamente, a divisão da cota parte do imposto que cabe aos municípios, não trata mais sobre 

o valor das operações tributáveis ocorridas no municípios e sim sobre o valor adicionado 

fiscal. 

Ocorre que a legislação foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. A partir da Emenda 

Constitucional de número 17, de 2 de dezembro de 1980, a divisão do ICM passou a vigorar 

com a seguinte formatação:  

 

§ 9º - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, a que se refere o parágrafo 

anterior, serão creditadas de acordo com os seguintes critérios: I - no mínimo três 

quartos, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 

mercadorias realizadas em seus respectivos territórios; II - no máximo um quarto, de 

acordo com o que dispuser a lei estadual (BRASIL, 1980). 

 

Desta maneira, o ICM, que até então era dividido aos municípios completamente pela 

proporção do Valor Adicionado Fiscal, passou a ser transferido de forma hibrida, três quartos 

ou 75% da divisão na proporção do VAF e o restante conforme dispuser lei estadual. Sendo 

assim, os estados passaram a possuir autonomia sobre uma parcela da divisão do ICM, o que 

ocasionou a criação de diversos outros critérios, sejam eles de natureza social, populacional, 



31 

econômica, dentre outras com vistas a minimizar a centralização causada pelo critério Valor 

Adicionado (CARVALHAIS, 2010) 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu algumas alterações nas transferências do 

imposto, como o fato de aumentar de 20% para 25% a parcela do ICMS que cabe aos 

municípios, no entanto, a forma de distribuição do imposto manteve os moldes da Emenda 

Constitucional de número 17, de 2 de dezembro de 1980.   

Conclui-se, que o surgimento do VAF está associado a uma forma de repartir o que era 

arrecadado pelo estado, o então, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias - ICM, evitando 

que municípios que possuíssem empresas com regimes de tributações diferenciados, como 

isenções, não ficassem prejudicados. 

 

2.2 Cota parte do ICMS em Minas Gerais 

 

Como visto anteriormente, além dos 75% distribuídos conforme o Valor Adicionado 

Fiscal, a Constituição Federal, definiu no art. 158, inciso IV, que vinte e cinco por cento 

seriam repassados aos municípios conforme dispuser lei estadual. 

A primeira lei que regulamentou a distribuição do ICMS em Minas Gerais foi a Lei nº 

12.040, de 28/12/1995. Essa lei foi alterada posteriormente pela 12.428 de 1996 e revogada 

pela Lei nº 13.803, de 27/12/2000, conhecida como Lei Robin Hood, que visava 

descentralizar e transferir recursos para regiões mais pobres. A Lei Robin Hood foi então 

alterada pelas leis nº 14.428/1996, 13.803/2000 e 18.030/2009 (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2016).  

Sendo assim, a distribuição do ICMS em Minas Gerais, que cabe ao estado legislar, 

ocorre segundo os critérios estabelecidos na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, 

conhecida como lei do ICMS solidário e apresentados conforme tabela abaixo. 
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Tabela 3: Distribuição do ICMS em Minas Gerais - Lei Nº 18.030/20091 

Critério Peso Periodicidade 

VAF  75,00% Anual 

Área Geográfica 1,00% Anual 

População 2,70% Anual 

População dos 50 mais populosos 2,00% Anual 

Educação 2,00% Anual 

Produção de Alimentos 1,00% Semestral 

Patrimônio Cultural 1,00% Anual 

Meio Ambiente (A+B+C) 1,10% Trimestral 

Programa Saúde da Família 1,00% Mensal 

Saúde per capita 1,00% Anual 

Receita Própria 1,90% Anual 

Cota Mínima 5,50% Anual 

Município Minerador 0,01% Anual 

Recursos hídricos 0,25% Anual 

Penitenciárias 0,10% Anual 

Esportes 0,10% Anual 

Turismo 0,10% Anual 

ICMS solidário 4,14% Anual 

Mínimo per capita 0,10% Anual 

Índice de participação - IPM 100,00% Mensal 

Fonte: Elaboração própria, segundo BRASIL (2009). 

 

1 A área geográfica corresponde ao percentual entre a área geográfica do município com relação à área do estado 

e fórmula análoga é utilizada para os critérios população, patrimônio cultural, esporte, turismo, estabelecimentos 

penitenciários e ICMS solidário. O mínimo per capita e a cota mínima são parcelas distribuídas em igual valor 

para todos os municípios. A distribuição de alimentos considera o percentual de área cultivada, o número de 

pequenos produtores e a existência de programas de apoio a produção e comercialização de produtos agrícolas e 

estrutura organizacional voltada ao desenvolvimento agropecuário. A presença de programas específicos 

também são indicadores para a distribuição dos recursos segundo os critérios de meio ambiente e saúde, sendo 

que este, assim como educação, envolve também a efetividade das políticas na área (número de alunos 

atendidos/capacidade de atendimento, por exemplo). A receita própria considera a relação entre aquela que é 

arrecadada por cada município e as transferências de recursos federais e estaduais recebidas. Recursos hídricos 

consideram aqueles municípios que têm área alagada por reservatório de água destinada à geração de energia 

elétrica (SANTOS, 2017, p. 21) 
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Cada um desses critérios possui fórmulas específicas definidas na legislação para ser 

calculado o seu índice. A soma dos índices de cada critério corresponde ao Índice de 

Participação do Município – IPM. O IPM é assim, o índice aplicado mensalmente para a 

distribuição do ICMS aos municípios.  

Com relação as alterações ocorridas com a promulgação da nova lei em 2009, a 

Fundação João Pinheiro (2015), revela que: 

 

Em 2009, após longos debates pelo Estado, promovidos pela Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais, foi aprovada e publicada em 12 de janeiro de 2009 a Lei 

nº 18.030, originária do projeto de Lei n° 23/2003. Esta irá promover mudanças 

significativas na distribuição da cota-parte do ICMS pertencentes aos municípios do 

Estado, tendo em vista a inclusão de seis critérios (turismo, esportes, municípios 

sede de estabelecimentos penitenciários, recursos hídricos, ICMS solidário e mínimo 

per capita) e um subcritério do ICMS Ecológico (mata seca). A nova Lei entrou em 

vigor em janeiro de 2010, mas a distribuição realizada com base nos novos critérios 

somente iniciará a partir de 2011 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2015). 

 

Os critérios implantados ao longo do tempo pela legislação, buscaram alcançar 

diferentes objetivos, como o fortalecimento de políticas públicas, como esporte, turismo, meio 

ambiente, bem como promover a redistribuição de receitas aos municípios mineiros 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2015). 

O critério ICMS solidário, com peso de 4,14 é puramente social, conforme 

apresentado no Manual da Lei Robin Hood da Fundação João Pinheiro, ele busca 

proporcionar a melhor distribuição dos recursos tendo em vistas as desigualdades do estado. É 

devido a criação desse critério que a Lei de número 18.030 de 2009 recebeu a alcunha de Lei 

do ICMS solidário. 

Em 2016 foi publicado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com a 

contribuição de uma equipe de pesquisadores da Fundação João Pinheiro, um extenso trabalho 

que envolve a análise de praticamente todos os critérios da nova lei. A Figura 1 apresenta um 

mapa de calor com as diferenças encontradas entre as transferências ocorridas em 2011 e 

2012 e as que teriam sido distribuídas aos municípios no mesmo período caso a Lei do ICMS 

Solidário não estivesse em vigor. É possível observar que as alterações promoveram uma 

redistribuição de receitas entre as regiões do estado. 
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Figura 1: Diferença percentual na distribuição de ICMS aos municípios proporcionada pelos critérios da 

lei do ICMS Solidário em relação aos critérios da Lei Robin Hood – Minas Gerais, 2011-2012 

 

Fonte: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2016, p. 37). 

 

Conforme dados, 709 municípios apresentaram crescimento das receitas do ICMS sob 

a vigência da Lei do ICMS Solidário, ou seja, foram beneficiados, enquanto 144 municípios 

tiveram sua participação diminuída, foram os financiadores. Ainda é possível observar que os 

municípios que mais ampliaram suas receitas estão na região norte de Minas, Jequitinhonha-

Mucuri e Rio doce, regiões em geral mais pobres (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, 2016). 

 

2.3 VAF em Minas Gerais 

 

Valor Adicionado Fiscal é o resultado do movimento econômico de um determinado 

contribuinte em um exercício. O que se deve ter em mente, de uma forma mais genérica, o 

VAF seria a diferença apurada entre saídas de mercadorias e suas respectivas entradas. 
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Conforme SEF/MG (BRASIL, 2019c),  

O VAF de um município corresponde ao valor que se acrescenta (adiciona) nas 

operações de entradas/saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços de 

transporte e de comunicação em seu território, em determinado ano civil... O VAF 

consiste no valor econômico/financeiro apurado a partir das operações realizadas 

com mercadorias ou produtos e/ou prestação de serviços de transportes 

(interestadual/ intermunicipal/internacional) e de comunicação, realizadas por 

determinada empresa, num determinado ano civil (BRASIL, 2019c). 

 

A soma do VAF dos contribuintes de um determinado município forma o VAF 

municipal e a soma do VAF de todos os municípios formam o VAF do estado. Assim como 

informado anteriormente, ele é um indicador econômico-contábil utilizado pelos Estados para 

calcular o repasse da receita do ICMS aos municípios. 

Segundo a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,  

 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) é o índice formado pelas informações dos 

contribuintes relativo aos seus movimentos econômicos, que servirão de base para 

os repasses constitucionais sobre os valores das receitas de impostos recolhidos 

pelos Estados e pela União (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 

2019). 

 

O grande desafio está presente na forma de calcular o Valor Adicionado Fiscal de cada 

contribuinte e consequentemente o VAF do município. Cada estado utiliza uma forma para 

apurar, sendo que elas podem ser bastante diferentes e muito complexas. 

Em Minas Gerais, o cálculo do VAF segue a regulamentação estabelecida na 

Resolução N° 4.306, de 8 de abril de 2011, a qual define em seu artigo segundo os 

documentos que serão utilizados para apuração do VAF, sendo eles: A Declaração Anual do 

Movimento Econômico e Fiscal - DAMEF; Declaração Anual do Simples Nacional, 

apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil e  documento Valor Adicionado Fiscal – 

VAF B (BRASIL, 2019c). 

A DAMEF, deverá ser entregue no período de 1º de fevereiro a 31 de maio de cada 

exercício pelos inscritos no Cadastro de Contribuintes de ICMS, exceto optantes pelo Simples 

Nacional, e transmitidos através do programa VAF à Secretaria de Fazenda de Estado de 
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Minas Gerais (BRASIL, 2019c). A DAMEF é assim, a principal fonte de informação para 

cálculo do VAF dos municípios em Minas Gerais. 

A Portaria Nº 149, de 28 de janeiro de 2016, estabelece o manual de Orientação para 

Preenchimento e Entrega da Declaração Anual do Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF), 

o Manual de Orientação para Apuração do VAF B e Preenchimento do Formulário VAF-B e 

dá outras providências. 

Conforme Portaria supracitada, o VAF de um município é calculado a partir de dois 

componentes, sendo eles o VAF A e o VAF B. O VAF A diz respeito as empresas 

contribuintes de ICMS do regime de recolhimento débito/crédito e simples nacional. No 

entanto, o cálculo do VAF do contribuinte débito/crédito difere do optante pelo Simples 

Nacional. Visto a complexidade técnica e os vários documentos utilizados para o cálculo 

elaboramos o Quadro 4 para elucidar a situação: 

 

Quadro 4: VAF A – Cálculo 

Contribuinte Documentos utilizados para cálculo do VAF Apuração do VAF 

Débito e Crédito 
Declaração Anual da Movimentação Econômica e Fiscal 

(DAMEF). 

Movimentação 

Econômica 

Simples 

Nacional 

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional (PGDAS - D);  

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS);  

Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor 

Individual (DASN - SIMEI). 

32% da receita Bruta 

Fonte: Elaboração própria, baseado em BRASIL (2016). 

 

Vejamos então que o contribuinte Débito/Crédito possui seu VAF calculado a partir da 

DAMEF enquanto que o VAF do contribuinte optante pelo Simples Nacional é 32% de sua 

receita bruta informada nos documentos fiscais.  

O VAF B, diz respeito as operações que constituem fator gerador de ICMS do 

produtor rural. Ele é calculado pelas Administrações Fazendárias e Superintendência de 

Tecnologia da Informação, a partir de documentos fiscais emitidos pelo produtor rural, o 

Quadro abaixo clareia o processo de cálculo do VAF B. 
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Quadro 5: VAF B - Cálculo 

Contribuinte Cálculo do VAF Apuração do VAF 

Produtor Rural 

1 - Pela Administração Fazendária: Valores constantes das 

notas fiscais emitidas em formulário, pelo próprio produtor 

rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, em notas 

fiscais avulsas emitidas pela repartição fazendária a 

contribuintes não inscritos no Cadastro de Contribuintes do 

ICMS e em relatórios de autuações fiscais e denúncias 

espontâneas; 

2 - Pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), 

considerando os valores constantes das notas fiscais emitidas 

por meio do Sistema Integrado de Administração da Receita 

Estadual - SIARE. 

Movimentação econômica 

Fonte: Elaboração própria, baseado em BRASIL (2016). 

  

Ocorre que quase todo o volume do VAF advém dos contribuintes Débito/Crédito, 

pois são eles quem realizam as maiores operações de circulação de mercadorias. Ocorre 

também, que é no preenchimento da DAMEF onde está presente os maiores erros que podem 

prejudicar a arrecadação dos municípios. Sendo assim, nos atentaremos na apuração do VAF 

desses contribuintes. No capítulo IV trataremos diretamente da gestão a ser realizada pelas 

municipalidades com vistas a garantir que essa situação não ocorra.  

Como visto anteriormente, a DAMEF busca calcular a movimentação econômica da 

empresa (saídas – entradas). Acontece que nem tudo que é tributável de ICMS entra para o 

cálculo do VAF. Para melhor entendimento vejamos, se uma empresa que produz refrigerante 

tivesse comprado computadores para os colaboradores trabalharem, esse ativo imobilizado 

deve ser excluído do cálculo do VAF, pois de nada tem a ver com o processo produtivo da 

indústria que no caso em questão fabrica refrigerante. Os materiais de uso e consumo, 

também devem ser excluídos do cálculo, dentre várias outras situações como veremos. É nesta 

declaração que os contribuintes irão apresentar suas respectivas movimentações econômicas 

como também apresentarão os valores que não fazem parte do cálculo do VAF, as chamadas 

exclusões do VAF. 

Para melhor compreender o processo de apuração do VAF é necessário compreender 

sua filosofia. Conforme apresentado pela SEF – MG, ele é o valor que se acrescenta nas 

operações entradas/saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços de transporte e de 

comunicação em seu território, em determinado ano civil. 
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2.4 Manual de preenchimento da DAMEF 

 

Para a transmissão dessa declaração a SEF – MG disponibiliza um programa gerador 

da DAMEF, conhecido como programa VAF, disponível no seguinte link: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/obtervaf.htm. 

Normalmente a declaração é preenchida pelas contabilidades das empresas e deve ser 

transmitida até a data de 31 de maio, referente à movimentação econômica do ano anterior. 

Exemplo, em 2019 as DAMEF’s dizem respeito ao movimento econômico das empresas em 

2018, que terá impacto na cota parte de ICMS em 2020. Após transmitida a declaração, no 

prazo correto ou posterior a data de 31 de maio, os contribuintes podem retificar a declaração 

quantas vezes for necessário, até a data de 30 de novembro. 

Conforme Portaria nº 149, de 28 de janeiro de 2016 e Portaria nº 154 de 7 de março de 

2017 a qual alterou alguns trechos da anterior, e de informações disponibilizadas pela Sigma 

Tecnologia, elaboramos um manual de orientação para o preenchimento da DAMEF. O 

manual também servirá para apontar os inúmeros erros que podem ser cometidos pelos 

contribuintes, como veremos no capítulo III. 

Os contribuintes obrigados a preencher a DAMEF são os do regime de recolhimento 

débito e crédito e “Isento ou Imune”, nesse último caso desde que no exercício, realize 

operações com mercadorias, produtos e/ou insumos e prestações de serviços de transportes e 

comunicação que constituam fato gerador do ICMS.  

No programa VAF o contribuinte não consegue importar nenhum tipo de informação 

de outros programas ou registros fiscais da empresa, ele terá que digitar a informação nos 

campos assim como veremos. Uma importante ponderação é que não se deve considerar os 

centavos. 

Existe várias exceções dentro da DAMEF, como os campos ajuste de transferências, 

transporte tomado, produtos agropecuários, dentro outros, que em geral são onde ocorre os 

maiores erros. Essas exceções serão tratadas no capítulo III, por ora traremos as informações 

que devem ser preenchidas nas entradas, saídas e exclusões do VAF. 
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Fundamental é para o correto preenchimento da DAMEF bem como para auditar os 

valores, conhecer sobre o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP’s). Ele é uma 

sequência numérica de 4 dígitos que qualifica a natureza da circulação da mercadoria no 

Brasil, ele orienta também se há ou não o recolhimento do imposto e como deve ocorrer. A 

lista com todos os CFOP’s é disponibilizada pela Receita Federal do Brasil e pode ser 

consultada em 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=Iy/5Qol1YbE(RFB, 

2018). DAMEF e exclusões do VAF por CFOP(s): 

Quadro 6: Entradas da DAMEF por CFOP 

ENTRADAS 

Entradas do Estado  CFOP de Entradas 

Compras  1.101 a 1.126, 1.401, 1.403, 1.501 e 1.651 a 1.653. 

Transferências  1.151 a 1.154, 1.408, 1.409, 1.451, 1.452; 1.658 e 1.659. 

Devolução  1.201 a 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.660 a 1.662. 

Energia  1.251 a 1.257. 

Comunicação  1.301 a 1.306. 

Transporte  1.351 a 1.360, 1931 e 1.932 

Outras 
1.128, 1.406, 1.407, 1.414, 1.415, 1.505, 1506, 1.551 a 1.557, 1.601 a 1.605, 1.663, 

1.664, 1.901 a 1.926 e 1.933 a 1.949. 

Entradas de Outros 

Estados  
CFOP de Entradas 

Compras  2.101 a 2.126, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651 a 2.653. 

Transferências  2.151 a 2.154, 2.408, 2.409, 2.658 e 2.659. 

Devolução  2.201 a 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.660 a 2.662. 

Energia  2.251 a 2.257. 

Comunicação  2.301 a 2.306. 

Transporte  2.351 a 2.356, 2.931 e 2.932. 

Outras 
2.128, 2.406, 2.407, 2.414, 2.415, 2.505, 2.506, 2551 a 2.557, 2.603, 2.663, 2.664, 

2.901 a 2.925, 2.933 a 2.949. 

Entradas do Exterior  CFOP de Entradas 

Compras 3.101 a 3.127 e 3.651 a 3.653. 

Devolução  3.201 a 3.211 e 3.503. 

Energia  3.251. 

Comunicação 3.301. 

Transporte 3.351 a 3.356. 

Outras 3.128, 3.551 a 3.556, 3.930 e 3.949. 

Fonte: Sigma Tecnologia, conforme BRASIL (2016). 
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Quadro 7: Saídas da DAMEF por CFOP 

SAÍDAS 

Saídas do Estado  CFOP de Saídas 

Vendas  5.101 a 5.125, 5.401 a 5.405, 5.501, 5.502, 5.651 a 5.656 e 5.667. 

Transferências 5.151 a 5.156, 5.408, 5.409, 5.451, 5.658 e 5.659. 

Devolução  5.201 a 5.209, 5.410, 5.411, 5.503 e 5.660 a 5.662. 

Energia  5.251 a 5.258. 

Comunicação  5.301 a 5.307. 

Transporte  5.351 a 5.360. 

Outras 
5.210, 5.412 a 5415, 5.504, 5.505, 5.551 a 5.557, 5.601 a 5.606, 5.657, 5.663 a 5.666, 

5.901 a 5.949. 

Saídas de Outros 

Estados  
CFOP de Saídas 

Vendas  6.101 a 6.125, 6.401 a 6.404, 6.501, 6.502, 6.651 a 6.656 e 6.667. 

Transferências  6.151 a 6.156, 6.408, 6.409, 6.658 e 6.659. 

Devolução  6.201 a 6.209, 6.410, 6.411, 6.503 e 6.660 a 6.662. 

Energia 6.251 a 6.258. 

Comunicação  6.301 a 6.307. 

Transporte  6.351 a 6.360. 

Outras 
6.210, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.504, 6.505, 6.551 a 6.557, 6.603, 6.657, 6.663 a 

6.666, 6.901 a 6.949. 

Saídas do Exterior  CFOP de Saídas 

Vendas  7.101 a 7.127, 7.501, 7.651, 7.654 e 7.667. 

Devolução  7.201 a 7.207 e 7.211. 

Energia  7251. 

Comunicação  7.301. 

Transporte  7.358. 

Outras  7.210, 7.551, 7553, 7.556, 7930 e 7.949. 

Fonte: Sigma Tecnologia, conforme BRASIL (2016). 
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Quadro 8: Exclusões do VAF por CFOP - Entradas 

EXCLUSÕES DO VAF – ENTRADAS 

ITEM CONTEÚDO A SER EXCLUÍDO 

Parcela do ICMS Retido por 

Substituição Tributária: 

Informar o valor do ICMS-ST das entradas, inclusive do ICMS-ST que tenha 

sido destacado na nf. Pelo fornecedor substituído somente para o reembolso do 

adquirente; 

Parcela do IPI que não 

integra a base de cálculo do 

ICMS 

Considerar o valor do IPI quando este não estiver sendo somado na base de 

cálculo do ICMS, mas esteja incluso no total da Nota Fiscal de entrada; 

Energia 

Elétrica/Comunicação: 

Informar o valor lançado na coluna de “Outras” do livro de entradas do ICMS 

para os CFOP´s 1.251 a 1.257, 2.251 a 2.257 e 3.251. 

Informar, também, o valor contábil do livro registro de entradas dos CFOP´s 

1.301 a 1.306, 2.301 a 2.306 e 3.301. 

Transporte (parcela não 

utilizada): 

Informar o lançado na coluna de “Outras” do livro de entradas do ICMS para os 

CFOP´s 1.351 a 1.356, 2.351 a 2.356 e 3.351 a 3.356. 

Tratando-se de cliente que preste serviço de transporte aéreo de carga e também 

de transporte aéreo de passageiros, deverá ser lançado neste campo o valor das 

entradas relacionadas com as prestações, proporcionalmente às prestações de 

saída de transporte aéreo de passageiros em relação ao total das saídas de 

transporte. 

Assim, deve ser apurado o total geral das operações de saídas de transportes 

(CFOP´s X.35X e X.35X), depois o valor das saídas de transportes aéreo de 

passageiros de operações com estes mesmos CFOP´s, considerando somente o 

modelo de documento que seja diferente dos modelos abaixo, achar a proporção 

(%) deste tipo de operação de transporte com o total das operações de 

transportes, aplicar este percentual sobre o total das aquisições (entradas) com 

CFOP X.126 e preencher este campo com o resultado, por exemplo : 

Total operações de transporte aéreo = X (%) Total geral das operações de 

transporte 

Total das aquisições com CFOP X.126 * X (%) = valor a ser preenchido 

neste campo 

Subcontratação de serviços 

de transporte 

Informar as operações cujo CFOP seja 1.351 e somente de Fornecedor Pessoa 

Jurídica; 

Ativo Imobilizado 

Preencher com o total das entradas (valor contábil) de bens para integração ao 

ativo imobilizado com CFOP´s: 1.406, 1.551 a 1.555, 2.406, 2.551 a 2.555, 3.551 

e 3.553. 

Material de Uso e Consumo 

Preencher com o valor contábil das entradas de mercadorias adquiridas ou 

recebidas em transferência entre estabelecimentos para uso e/ou consumo, 

CFOP´s: 1.407, 1.556, 1.557, 2.407, 2.556, 2.557 e 3.556. 

Outras 

Preencher com o somatório do valor contábil das operações de entradas com 

CFOP´s: 1.128, 1.253, 1.254, 1.505, 1.506, 1.601 a 1.605, 1.663, 1.664, 1.901 a 

1.903, 1.905 a 1.909, 1.911 a 1.926, 1.931, 1.932, 1.933 a 1.949, 2.128, 2.253, 

2.254, 2.505, 2.506, 2.603, 2.663, 2.664, 2.901 a 2.903, 2.905 a 2.909, 2.911 a 

2.925, 2.931, 2.932, 2.933 a 2.949, 3.128, 3.930 e 3.949. 

Fonte: Sigma Tecnologia, conforme BRASIL (2016). 
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Quadro 9: Exclusões do VAF por CFOP - Saídas 

EXCLUSÕES DO VAF - SAÍDAS 

ITEM CONTEÚDO A SER EXCLUÍDO 

Parcela do ICMS Retido por 

Substituição Tributária: 

O valor do ICMS-ST destacado na nf. Emitida, inclusive o ICMS-ST que tenha 

sido destacado na nf. pelo emitente substituto para o reembolso do adquirente; 

Parcela do IPI que não 

integra a base de cálculo do 

ICMS 

Preencher com o valor do IPI quando este não integrar a base de cálculo do 

ICMS nas saídas; 

Transporte iniciado em 

outro país / UF / Municipal / 

Aéreo de Passageiros: 

Informar o somatório do valor contábil das operações com CFOP´s : 6.351 a 

6.357 e 7.358. 

O cliente que preste serviço de transporte aéreo de carga e também de transporte 

aéreo de passageiros, deverá lançar neste campo o valor correspondente às 

prestações de saídas de transporte aéreo de passageiros. Para apurar este valor, 

sugerimos que sejam consideradas todas as operações de saídas (valor contábil) 

com CFOP´s 5.351 a 5.357, 6.351 a 6.357 e 7.358. 

Ativo Imobilizado 
Informar o somatório do valor contábil das operações do livro registro de saídas 

com CFOP´s : 5.412, 5.551 a 5.555, 6.412, 6.551 a 6.555,  7.551 e 7.553. 

Material de Uso e Consumo 
Preencher com o somatório do valor contábil das operações de saídas com CFOP: 

5.413, 5.556 e 5.557, 6.413, 6.556 e 6.557 e 7.556. 

Outras 

Preencher com o somatório do valor contábil das operações de saídas com 

CFOP´S: 5.504, 5.505, 5.601 a 5.606, 5.663 a 5.666, 5.901 a 5.903, 5.905 a 

5.909, 5.911 a 5.926, 5.929 a 5.949, 6.504, 6.505, 6.603, 6.663 a 6.666, 6.901 a 

6.903, 6.905 a 6.909, 6.911 a 6.949, 7.930 e 7.949. 

Fonte: Sigma Tecnologia, conforme BRASIL (2016). 

 

Após calculado o VAF de todas empresas do município e de todos os municípios do 

estado, a SEF – MG publica os índices do VAF, como veremos no item a seguir. 

 

2.5 Apuração do índice do VAF municipal 

 

Para a apuração do índice do VAF municipal, é fundamental conhecer os conceitos de 

ano base, ano de apuração e ano de aplicação. 

Ano base: Ano em que de fato ocorreram as operações que serão utilizadas para 

apuração do VAF. 
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Ano de apuração: Exercício em que será apurado o VAF, relativo as movimentações 

ocorridas no ano anterior, ano imediatamente posterior ao ano base. 

Ano de aplicação: Ano em que de fato o município irá receber a cota parte de ICMS, 

ano imediatamente posterior ao de apuração. 

 Após calculado o VAF dos municípios em determinado exercício, a SEF – MG 

publica os índices do VAF, que seria: 

VAF MUNICIPAL 
 X 100 

VAF ESTADUAL 

 

A SEF – MG publica primeiramente os índices provisório do VAF, normalmente entre 

setembro e outubro. A partir da publicação do índice provisório os municípios por meio de 

seus representantes legais possuem o prazo de 30 dias para impugnar os valores apurados, ou 

seja, entrar com recursos. Após analisado os recursos e chagado a um veredicto, a SEF – MG 

publica os índices definitivos do VAF. Normalmente no final de dezembro de cada exercício 

(BRASIL, 2019c). 

No entanto, para fins de cálculo do Índice de Participação dos Municípios, o índice do 

critério VAF que entra para a soma é o índice médio, que corresponde à média dos índices 

apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração. 

Vejamos, conforme orientação da Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, no artigo 

3º, parágrafo terceiro e quarto:  

 

§ 3º O Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada 

Município e o valor total do Estado, devendo este índice ser aplicado para a entrega 

das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte 

ao da apuração. § 4º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média 

dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração 

(BRASIL, 1990). 

 

Para ilustrar melhor o cálculo, 
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ÍNDICE DE 2017 + ÍNDICE DE 2018 

2 

 

Belo Horizonte por exemplo, quando foi receber suas transferências de ICMS no ano 

de aplicação 2018, teve seu índice baseado na média dos anos de apuração 2016 e 2017, 

conforme tabela ilustrada a seguir: 

 

Tabela 4: Índice Médio Belo Horizonte 2018 

VAF 2016 Índice 2016 VAF 2017 Índice 2017 Índice Médio 2018 

33.818.702.690 9,5996 33.289.702.843 8,9345 9,2671 

Fonte: Elaboração própria, com dados de BRASIL (2019b). 

 

Justifica-se o fato de usar o índice médio, devido as grandes variações que podem 

ocorrer no VAF de um município e para que o município não sofra com variações também 

nas suas receitas de cota parte de ICMS, o índice médio faz com que o município possa se 

programar caso tenha obtido um índice muito ruim. Vejamos, um índice ruim pode fazer 

média com um bom e termos um índice mediano. O fato é, um índice bom beneficia o 

município em dois anos, um índice ruim prejudica em dois. 

 

2.6 Implicação do VAF nas receitas dos municípios mineiros (2016 – 2018) 

 

Minas Gerais possui o maior número de municípios do Brasil, são 853, distribuídos 

em uma área total de 586.521,121 Km² (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE), os quais ocupam sozinho 6,9% do território brasileiro. A população estimada do 

estado para 2019 é de 21.168.791 de pessoas, sendo a segundo maior em número de 

habitantes dentre os estados brasileiros. A economia de Minas segundo dados do PIB de 2018 

é a terceira do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2018). 
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O VAF do estado nos três últimos anos apresentou os seguintes valores e porcentagens 

de crescimento, conforme tabela 4. Ocorre que fora publicado em 31 de agosto e em 15 de 

outubro de 2019 as resoluções de número 5.286 e 5.303 que alterou o VAF do estado nos 

últimos 10 anos, devido a um processo judicial impetrado pelo município de Uberlândia – 

MG. Os valores utilizados referem-se a essas publicações, quais sejam as que estão em vigor. 

 

Tabela 5: VAF em Minas Gerais (2016 – 2018) 

Exercício VAF % 

2016 352.292.744.823 - 

2017 372.597.003.712 5,76 

2018 395.750.309.673 6,21 

Fonte: Elaboração própria, baseados em BRASIL (2019a, b). 

 

Visto o valor total do VAF, realizamos um recorte dos 25 maiores VAF nesse mesmo 

período. Veremos assim, sobre os municípios que mais contribuem em valor de VAF do 

estado de Minas Gerais. Observa-se que as alterações não são tantas assim, os 5 maiores 

contribuintes de VAF por exemplo se manteve constante nos últimos três exercícios e os 

demais municípios se repetem na maioria das vezes. Isso ocorre pelo fato dos maiores 

municípios em números de VAF possuírem grandes parques industriais já instalados e 

consolidados, com algumas alterações ao longo dos anos. Betim por exemplo possui como 

uma de suas empresas um polo da FIAT, que completou em junho 43 anos de operação no 

município. Sem dúvidas a FIAT é uma das maiores empresas que possui valor em VAF no 

estado de Minas Gerais. 
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Tabela 6: 25 Maiores VAF (2016 – 2018) 

Ranking Município VAF  2016 Município VAF  2017 Município VAF  2018 

1º Belo Horizonte 33.818.702.690 Belo Horizonte 33.289.702.843 Belo Horizonte 33.770.134.666 

2º Betim 29.802.778.589 Betim 29.488.301.762 Betim 29.673.676.945 

3º Uberlândia 22.584.770.844 Uberlândia 22.497.743.451 Uberlândia 23.334.228.543 

4º Contagem 15.826.192.045 Contagem 17.126.293.792 Contagem 19.010.983.322 

5º Uberaba 8.750.335.677 Uberaba 9.999.575.575 Uberaba 9.394.599.200 

6º Pouso Alegre 6.623.148.592 Extrema 7.294.527.321 Extrema 8.541.755.179 

7º Juiz de Fora 6.291.806.404 Pouso Alegre 7.189.056.506 Pouso Alegre 8.328.920.488 

8º Sete Lagoas 6.149.803.919 Juiz de Fora 6.611.981.916 Juiz de Fora 6.905.210.204 

9º Extrema 6.004.603.766 Araxá 5.690.047.387 Sete Lagoas 6.564.470.706 

10º Araxá 5.770.204.618 Sete Lagoas 5.633.449.914 Nova Lima 6.154.091.411 

11º Congonhas 5.432.963.951 Nova Lima 5.140.559.721 Ipatinga 5.812.821.807 

12º Ipatinga 4.955.447.571 Ipatinga 5.138.673.506 Araxá 5.754.307.823 

13º Nova Lima 4.867.285.186 Congonhas 4.602.150.474 Itabira 5.730.821.073 

14º Poços de Caldas 4.201.480.469 Poços de Caldas 4.488.635.299 Congonhas 5.373.303.653 

15º Araguari 3.731.147.072 Paracatu 4.403.493.090 
São Gonçalo do 

Rio Abaixo 
4.985.856.683 

16º Itabira 3.713.673.000 Araguari 3.880.955.719 Poços de Caldas 4.456.045.319 

17º Paracatu 3.586.767.224 
São Gonçalo do 

Rio Abaixo 
3.711.088.760 Itabirito 4.227.947.218 

18º Montes Claros 3.586.459.039 Montes Claros 3.650.183.920 Varginha 4.144.098.769 

19º Mariana 3.439.938.312 Itabira 3.607.557.805 Montes Claros 4.137.267.801 

20º Ouro Preto 3.341.390.727 Unaí 3.161.512.758 Araguari 3.959.879.814 

21º 
São Gonçalo do 

Rio Abaixo 
3.215.433.620 Ouro Preto 3.029.345.610 Paracatu 3.955.543.937 

22º Itabirito 3.134.537.439 Itabirito 3.023.459.209 Ouro Preto 3.795.255.613 

23º Varginha 2.995.831.953 Santa Vitória 2.863.669.993 Mariana 3.699.566.802 

24º Santa Vitória 2.695.759.449 Patos de Minas 2.832.962.678 Patos de Minas 2.999.714.047 

25º Divinópolis 2.695.544.307 Varginha 2.799.175.919 Divinópolis 2.711.420.145 

Total 25 maiores 197.216.006.463 - 201.154.104.928 - 217.421.921.168 

Total estado 352.292.744.823 - 372.597.003.712 - 395.750.309.673 

%  55,98 - 53,99 - 54,94 

Fonte: Elaboração própria, baseados em BRASIL (2019a, b). 

 

Observa-se também que 25 municípios foram responsáveis por mais de 50% do total 

de VAF do estado. Ou seja, apenas 3% do total de municípios de Minas Gerais representou 

mais da metade do VAF do estado nos três últimos anos, o que indica concentração de VAF 

em determinados municípios.  
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Com o objetivo de diagnosticar os municípios que mais perderam valor de VAF no 

período de 2016 a 2018, realizamos um recorte das 25 maiores quedas absolutas. Esses 

municípios certamente precisam compreender o porquê de tal redução no volume do VAF, 

pois as quedas podem indicar que o município não esteja realizando adequadamente a gestão 

do Valor Adicionado Fiscal. 

 

Tabela 7: Municípios com maiores quedas absolutas no VAF – 2016 a 2018 

Município VAF 2016 VAF 2018 Diferença 

Pedro Leopoldo 1.330.234.789 842.635.862 -487.598.927 

Vespasiano 1.879.495.864 1.405.652.333 -473.843.531 

Barão de Cocais 820.695.888 547.495.583 -273.200.305 

Grão Mogol 397.976.566 191.702.222 -206.274.344 

Juatuba 2.094.865.705 1.895.197.664 -199.668.041 

Santa Bárbara 1.036.143.272 837.514.536 -198.628.736 

Salto da Divisa 253.728.418 62.553.179 -191.175.239 

Lagoa Santa 1.019.118.065 858.723.569 -160.394.496 

Ijaci 394.118.777 264.847.558 -129.271.219 

Betim 29.802.778.589 29.673.676.945 -129.101.644 

Itaú de Minas 542.725.674 426.908.269 -115.817.405 

Matipó 201.887.493 89.302.633 -112.584.860 

Matias Barbosa 686.141.000 578.750.367 -107.390.633 

Manhumirim 245.283.794 139.691.538 -105.592.256 

Guaxupé 1.257.081.585 1.160.159.947 -96.921.638 

Ribeirão das Neves 2.049.185.629 1.958.577.712 -90.607.917 

Governador Valadares 2.369.839.684 2.279.262.832 -90.576.852 

Carlos Chagas 260.227.630 172.333.481 -87.894.149 

Além Paraíba 480.186.981 393.273.069 -86.913.912 

Nanuque 318.284.007 231.591.672 -86.692.335 

Guarda-Mor 634.947.784 549.037.850 -85.909.934 

Cachoeira Dourada 417.388.941 336.035.359 -81.353.582 

Confins 307.567.927 228.194.158 -79.373.769 

Santa Juliana 887.056.814 808.822.809 -78.234.005 

Turmalina 198.719.015 127.928.446 -70.790.569 

Fonte: Elaboração própria, baseados em BRASIL (2019a, b). 

 

c  
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Pedro Leopoldo, contava com duas grandes cimenteiras instaladas em seu município, 

com a crise da construção civil no Brasil, as cimenteiras diminuíram significativamente suas 

operações e consequentemente o VAF do município teve grandes quedas nos últimos anos. 

Porém é fundamental que o município realize a gestão do VAF, através da auditoria da 

DAMEF’s das empresas ali instaladas, para que essas reduções sejam realmente devido ao 

movimento econômico e não por erro no preenchimento da DAMEF. 

Além do recorte das quedas absolutas, realizamos também uma delimitação das 

maiores quedas percentuais no VAF no período de 2016 a 2018. As quedas percentuais são 

ainda mais importantes de serem analisadas, pois dizem respeito aos municípios que mais 

perderam VAF em termos relativos. Elas devem atentar aos municípios que se enquadram 

nessa situação. 

 

Tabela 8: Municípios com maiores quedas relativas no VAF – 2016 a 2018 

Município VAF 2016 VAF 2018 Diferença (%) 

Rio Doce 74.601.421 9.256.123 -87,59 

Josenópolis 17.737.588 2.290.246 -87,09 

José Gonçalves de Minas 31.643.806 7.626.696 -75,90 

Salto da Divisa 253.728.418 62.553.179 -75,35 

Vargem Grande do Rio Pardo 37.385.621 9.856.013 -73,64 

Juramento 11.031.512 3.601.486 -67,35 

Serra dos Aimorés 88.976.649 29.637.595 -66,69 

Paulistas 28.137.323 10.803.388 -61,60 

Padre Carvalho 65.233.720 25.704.803 -60,60 

Lagoa dos Patos 20.363.560 8.180.143 -59,83 

Fortaleza de Minas 76.298.912 32.829.841 -56,97 

Santa Cruz do Escalvado 95.431.136 41.310.034 -56,71 

Matipó 201.887.493 89.302.633 -55,77 

Silveirânia 10.857.864 4.885.213 -55,01 

Barão de Monte Alto 25.152.517 11.383.327 -54,74 

Senador Modestino Gonçalves 28.108.586 12.829.436 -54,36 

Coroaci 58.841.693 28.278.256 -51,94 

Pingo D’Água 10.662.770 5.126.759 -51,92 

Grão Mogol 397.976.566 191.702.222 -51,83 

Dionísio 45.083.679 22.549.317 -49,98 

Patis 12.257.760 6.457.023 -47,32 
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Pai Pedro 10.611.570 5.723.909 -46,06 

Caiana 44.813.436 25.064.474 -44,07 

Manhumirim 245.283.794 139.691.538 -43,05 

São Félix de Minas 24.974.618 14.479.961 -42,02 

Fonte: Elaboração própria, baseado em BRASIL (2019a, b). 

 

O total do montante de receitas de ICMS transferidos aos municípios mineiros pelo 

estado de Minas Gerais, nos anos de 2016 a 2018, segundo dados da fundação João Pinheiro, 

os valores foram os seguintes: 

 

Tabela 9: Distribuição de ICMS aos municípios mineiros (2016 – 2018) 

Ano VAF (R$) Demais critérios (R$) Total de ICMS (R$) 

2016 6.265.528.955,28 2.088.509.342,80 8.354.038.298,08 

2017 6.695.803.059,40 2.231.803.667,32 8.927.606.726,72 

2018 6.677.051.145,68 2.210.261.087,60 8.887.312.233,27 

Fonte: Elaboração própria, com dados da FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2019. 

 

No entanto, mesmo o critério VAF possuindo o peso de 75% nas transferências 

Constitucionais de ICMS sua importância varia de município para município, pois aqueles 

que possuem grandes indústrias, com alto número de operações, consequentemente o VAF 

será maior e terá mais significância que os demais critérios. Porquanto, os municípios que 

possuem baixo VAF, os demais critérios poderão possuir importância maior, visto que a 

receita advém mais dos outros critérios do que o VAF. Como exemplo citamos o caso oposto, 

enquanto que em 2018, a cota parte de ICMS de Extrema origina em 98,21% do critério VAF, 

Santo Antônio do Retiro apenas 3,38%. 
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Tabela 10: Importância relativa do VAF nas transferências de ICMS – Extrema e Santo Antônio do 

Retiro 

Municípios VAF 2018 (R$) ICMS 2018 (R$) %VAF 

EXTREMA                                  121.090.779,06 123.303.196,60 98,21 

STO ANTONIO DO RETIRO                    70.471,27 2.085.378,97 3,38 

Fonte: Elaboração própria, com dados da FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2019. 

 

Percebe-se assim que a representatividade do VAF nas transferências constitucionais 

de ICMS varia de município para município. Nesse sentido, na tabela 11 do trabalho 

trouxemos um recorte dos 25 municípios cujo o VAF teve maior representatividade nas 

transferências do ICMS. Pode-se observar informações do valor total transferido de ICMS, 

quanto desse total o critério VAF representou e qual a porcentagem dessa representatividade 

(VAF/ICMS). Esses municípios certamente são os que mais devem preocupar e zelar pela 

gestão do VAF. 
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Tabela 11: 25 Municípios que tiveram maior representatividade do VAF nas transferências de ICMS – 2016 a 2018 

Municípios VAF 2016 (R$) ICMS 2016 (R$) %VAF Municípios VAF 2017(R$) ICMS 2017(R$) %VAF Municípios VAF 2018(R$) ICMS 2018(R$) %VAF 

Santa Vitoria 46.858.503 46.983.102 99,73 Sao Goncalo Do Rio Abaixo 69.742.648 69.987.867 99,65 Extrema 121.090.779 123.303.197 98,21 

Betim 569.790.057 580.550.796 98,15 Mariana 77.749.785 78.813.718 98,65 Fronteira 23.297.210 23.734.447 98,16 

Extrema 84.443.033 86.281.129 97,87 Betim 591.205.593 602.814.679 98,07 Betim 544.081.374 559.186.790 97,30 

Congonhas 95.769.915 98.145.098 97,58 Ouro Preto 88.869.240 91.154.085 97,49 São Gonçalo Do Rio Abaixo 63.402.294 65.424.235 96,91 

São Gonçalo Do Rio Abaixo 83.708.551 86.072.712 97,25 Congonhas 103.062.891 105.774.400 97,44 Congonhas 92.351.535 95.425.848 96,78 

Mariana 97.801.096 100.695.967 97,13 Extrema 102.737.076 106.779.148 96,21 Itabirito 56.562.496 59.193.992 95,55 

Ouro Preto 105.543.216 108.976.263 96,85 Nova Lima 106.886.021 111.306.625 96,03 Araxa 104.925.318 109.849.430 95,52 

Itabirito 67.513.716 70.113.748 96,29 Brumadinho 42.873.898 44.708.693 95,90 Sta Vitoria 50.889.168 53.373.918 95,34 

Nova Lima 121.285.132 126.688.886 95,73 Itabirito 62.619.356 65.512.781 95,58 Pouso Alegre 126.042.298 132.283.496 95,28 

Arapora 28.057.882 29.353.185 95,59 Araxá 102.432.458 107.685.323 95,12 Arapora 28.116.280 29.669.423 94,77 

Itabira 110.879.620 116.036.874 95,56 Itatiaiuçu 20.767.611 21.959.117 94,57 Iturama 40.577.427 42.882.585 94,62 

Brumadinho 54.288.407 56.817.984 95,55 Iturama 34.997.600 37.173.312 94,15 Nova Lima 91.885.704 97.396.014 94,34 

Araxá 87.937.621 92.291.208 95,28 Arapora 31.321.327 33.303.063 94,05 Juatuba 36.826.671 39.042.964 94,32 

Itatiaiuçu 29.242.667 30.904.664 94,62 Juatuba 36.597.748 39.024.868 93,78 Ouro Preto 59.068.174 63.053.601 93,68 

Iturama 33.376.416 35.322.309 94,49 Itabira 90.397.357 96.399.103 93,77 Mariana 56.537.507 60.390.267 93,62 

Juatuba 29.193.125 31.017.627 94,12 Santa Vitoria 51.036.383 54.464.338 93,71 Rio Acima 21.316.067 23.003.165 92,67 

Fronteira 18.194.363 19.498.021 93,31 Pouso Alegre 110.817.802 119.182.194 92,98 Brumadinho 31.123.402 33.646.918 92,50 

Sarzedo 25.618.489 27.485.852 93,21 Sarzedo 22.661.100 24.618.035 92,05 Sacramento 34.159.225 37.052.445 92,19 

Sacramento 33.174.948 35.849.245 92,54 Rio Acima 20.171.158 21.942.103 91,93 Santa Juliana 15.318.745 16.731.245 91,56 

Arcos 23.894.210 25.891.046 92,29 Sacramento 35.786.573 39.312.482 91,03 Indianópolis 12.173.184 13.322.752 91,37 

Ouro Branco 25.274.224 27.669.575 91,34 Belo Oriente 21.596.162 23.902.930 90,35 Paracatu 72.769.085 79.820.232 91,17 

Barao De Cocais 22.699.102 24.907.913 91,13 Fronteira 15.817.014 17.517.889 90,29 Belo Oriente 22.992.463 25.232.316 91,12 

Belo Oriente 17.428.596 19.164.314 90,94 Arcos 24.646.885 27.307.059 90,26 Uberlândia 420.618.687 463.303.882 90,79 

Matias Barbosa 13.418.506 14.802.800 90,65 Matias Barbosa 13.623.090 15.104.930 90,19 Arcos 24.231.165 26.716.718 90,70 

Rio Acima 18.950.708 20.906.919 90,64 Uberlândia 354.350.839 393.406.128 90,07 Conceição Do Mato Dentro 25.918.784 28.907.007 89,66 
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Fonte: Elaboração própria, com dados da FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2019. 

 

Para exemplificar como as alterações no VAF impactam na cota parte de ICMS, 

citaremos o exemplo de São Gonçalo do Rio Abaixo, que em 2006 passou pelo início das 

operações da VALE SA. O município possui a chamada Mina do Brucutu, que na época de 

inauguração foi considerada a maior no mundo em capacidade inicial de produção. Hoje, a 

mina continua sendo a maior de Minas Gerais e a segunda maior do Brasil, ficando atrás 

apenas de Carajás no estado do Pará.  

De 2006 para 2007, o VAF passou de 452.910.962 para 1.321.533.206, crescimento 

aproximado de 200%, isso acarretou na cota parte de ICMS para São Gonçalo do Rio abaixo, 

segundo dados da Fundação João Pinheiro, um crescimento de R$ 3.987.886,50 em 2006 para 

R$ 8.836.500,44 em 2007. tanta foi a revolução que o início das operações da VALE 

acarretou ao VAF do município que trouxemos aqui um mapa do VAF em São Gonçalo do 

Rio Abaixo nos últimos 11 (onze) anos, vejamos: 

 

Gráfico 1: VAF de São Gonçalo do Rio abaixo (2008 – 2018) 

 

Fonte: Metadados – Sigma Tecnologia. 
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Grandes são os crescimentos e quedas que pode perceber, isto se dá pelo fato de as 

cotações do minério variar bastante de um ano para outro. Como o VAF no município é 

completamente dependente da mineração, quando esse preço sobe o VAF aumenta 

significativamente, quando o preço cai, o VAF também reduz.  

Após visto informações sobre o VAF e o impacto dele nas transferências de ICMS, 

realizamos a seguinte conta, quanto que 1 milhão de VAF significou em reais na cota parte de 

ICMS nos exercícios 2016, 2017 e 2018. Esse valor será fundamental para demonstrarmos o 

quanto que os municípios que não fazem a gestão do VAF perdem receitas e fazendo-a quanto 

podem recuperar, ou melhor, deixar de perder. 

Como o repasse de ICMS de um ano refere-se ao VAF médio dos dois últimos 

exercícios, pode concluir que 1 milhão de VAF no biênio 2014/2015 representou R$ 

18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) de cota parte de ICMS em 2016, já no exercício 

2017, um milhão de VAF no biênio 2015/2016 representou R$ 18.800,00 (dezoito mil e 

oitocentos reais) de ICMS, porquanto que no exercício 2018, um milhão de VAF  no biênio 

2016/2017 representaram R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) na cota parte de 

ICMS para o município. 

Analisado o VAF no estado de Minas e sua implicação nas receitas dos municípios 

mineiros, partiremos para a gestão da qual as municipalidades podem e devem realizar para 

garantir a correta apuração do VAF e consequentemente de sua cota parte de ICMS. 
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3 GESTÃO DOS MUNICIPIOS MINEIROS DO VALOR 

ADICIONADO FISCAL (2016-2018) 

 

Conforme visto, a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais é o órgão 

responsável pela apuração do VAF e, conforme definido pela Lei Complementar nº 63, de 

11/01/1990:  

 

Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes terão 

livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do 

valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou 

dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos (BRASIL, 1990). 

 

Amparados também pelo Artigo 6º da mesma lei complementar, que conforme visto, 

regulamenta o VAF em nível nacional, temos que:  

 

Os Municípios poderão verificar os documentos fiscais que, nos termos da lei 

federal ou estadual, devam acompanhar as mercadorias, em operações de que 

participem produtores, indústrias e comerciantes estabelecidos em seus territórios; 

apurada qualquer irregularidade, os agentes municipais deverão comunicá-la à 

repartição estadual incumbida do cálculo do índice de que tratam os §§ 3º e 4º do 

art. 3º desta Lei Complementar, assim como à autoridade competente (BRASIL, 

1990). 

 

Desta forma, os municípios são corresponsáveis pela apuração dos dados que 

compõem o VAF, não só podem, como devem participar dessa apuração. Município que não 

realiza a gestão do VAF perde receita da sua cota parte de ICMS. Isso ocorre pelo fato da SEF 

– MG não ser capaz de apurar com precisão todas as DAMEF’s do estado de Minas Gerais. 

Estamos falando de centenas de milhares de declarações contabilizando todo o estado, o que 

se torna necessário que as municipalidades também confiram os valores declarados na 

DAMEF das empresas de seu município. 

Para orientar as municipalidades no processo de gestão do VAF, organizamos o 

capítulo na seguinte sequência: exposição dos erros mais comuns que podem ser cometidos na 
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DAMEF; como os municípios podem captar os erros e por fim os encaminhamentos 

recomendados aos municípios. 

Importante ressaltar que as informações sobre gestão do VAF foram possíveis após 

minha experiência adquirida atuando diretamente no processo de auditoria das DAMEF’s 

como colaborador da equipe Sigma Tecnologia desde o ano de 2016. A Sigma Tecnologia é 

uma empresa de consultoria a municípios de Minas Gerais que atua no mercado desde o ano 

de 2011, especializada em colaborar com os municípios no processo de gestão do VAF. Os 

exemplos de recuperação de VAF aqui mencionados foram disponibilizados pela Sigma e 

ocorreram durante o processo de consultoria aos municípios clientes.  

 

3.1 Exposição de possíveis erros na declaração do VAF 

 

Os erros mais comuns que podem ser cometidos pelas empresas ou pelas 

contabilidades quando forem preencher a DAMEF são: omissões na entrega, transmissão da 

declaração sem movimento e DAMEF recusada. Outros campos da DAMEF possuem 

complexidade para ser calculado e em geral não são preenchidos, como: ajuste de 

transferência, transporte tomado e produtos agropecuários. Por fim, os contribuintes erram 

nos valores digitados, como por exemplo, a empresa vendeu 2 milhões no ano e a DAMEF 

apresenta total de vendas, 1,5 milhões. Esse último caso é necessário cruzar informações com 

os documentos fiscais da empresa para apurar qual o valor correto que deveria ser preenchido. 

Por contribuinte omisso entende-se aquele que é obrigado a entrega da DAMEF, 

porém não transmitiu sua declaração até a data final limite, 31 de maio de cada exercício. 

Recusados são aqueles que entregaram sua declaração, porém foi recusada pela SEF – MG, os 

motivos de recusa são vários e podem ser consultados na Portaria nº 149, de 28 de janeiro de 

2016, mas em geral a DAMEF é recusada pelo fato do município informado na declaração ser 

diferente daquele onde estava instalada a empresa no ano base de apuração. 

Os contribuintes sem movimento são aqueles que transmitiram a DAMEF, porém com 

valores zerados, isso ocorre muitas das vezes apenas para cumprir o prazo de 31 de maio. 

Pode ser que esses contribuintes apresentaram movimentação econômica e precisam ser 
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identificados. Por último e não menos importante, a análise dos valores que foram 

preenchidos na DAMEF através do cruzamento com os documentos fiscais da empresa pode 

ser um grande aliado para a recuperação de VAF. Pela dificuldade que esse procedimento 

possui, ele pode ser realizado tomando como partida as empresas que mais geram VAF ao 

município. 

 

3.2 Como os erros podem ser capitados  

 

Para que os municípios possam realizar a gestão do VAF, a SEF – MG disponibiliza 

um programa conhecido como VAF PR disponível no seguinte link: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/obtervafpr.htm. O 

programa é alimentado com dois arquivos, são eles: ativo e retorno. 

Conforme SEF – MG, disponível em orientações acompanhamento VAF (BRASIL, 

2019c), “os arquivos de ATIVOS contêm os dados dos contribuintes obrigados à entrega do 

VAF, o de RETORNO, os dados e as informações transmitidas à SEF através do programa 

VAF, pelos contribuintes”. Em outras palavras, o arquivo de ativo contém todos os 

contribuintes do município daquele exercício que poderão gerar VAF, poderão, pois, o 

contribuinte pode apresentar VAF zero ou até negativo, caso suas entradas sejam maiores que 

as saídas. Normalmente a SEF – MG disponibiliza de um até três arquivos de ativos no ano. 

Os retornos contêm todas as declarações que já foram processadas pela SEF – MG e é 

expedido vários ao longo do ano, sem data predefinida. Em 2016 foram disponibilizados 17 

arquivos, 2017 foram 18, porquanto 2018, 19 arquivos. 

Para receber os arquivos é necessário que o município cadastre algum gestor 

municipal junto a Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais (SAIF). Apenas um 

gestor pode estar cadastrado para receber os arquivos.  Dessa forma, o primeiro passo é 

identificar o gestor que recebe os arquivos de ativos e retorno e processá-los no programa 

VAF PR. 
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Para identificar os contribuintes que se enquadram na situação de possíveis erros, o 

gestor municipal irá sempre utilizar da aba relatórios do VAF PR (conforme figura 2). É nesta 

função do programa que será possível exportar as planilhas que servirão de base para análises.  

 

Figura 2: Função Relatório VAF PR 

 

Fonte: Programa VAFPR – SEF MG. 

 

3.3 Encaminhamentos recomendados e exemplos de recuperação de VAF 

 

Quando se trata de gestão do VAF é importante que o fiscal responsável pelo 

acompanhamento conheça as empresas de seu município e mantenha contato direto com as 

contabilidades. Pois a maioria dos casos são resolvidos junto aos contribuintes mais 

especificamente com o contador (a), que são em geral, os responsáveis pelo preenchimento da 

DAMEF.  

Uma empresa de grande porte do município que em determinado ano apresente VAF 

significativamente menor do que o de costume deve atentar o gestor para algum possível erro 
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na declaração. Essas diferenças de VAF de um ano para o outro podem ser vistas no 

comparativo VAF (exercício)/ VAF (anterior) da aba relatório do programa VAF PR, as 

diferenças devem ser analisadas cruzando o que chamamos de DAMEF x DAMEF. Basta 

pegar a declaração do ano anterior e cruzar com a entregue no ano atual. A queda pode estar 

correta, empresas habitualmente vendem mais ou menos de um ano para o outro. Porém pode 

ser um erro no preenchimento, que precisa ser tratado. 

O procedimento então que pode ser adotado nessa situação é: o gestor do VAF entra 

em contato na contabilidade da empresa, que pode ser por e-mail, telefone, ou até mesmo 

presencial, informando dessa queda acentuada e solicitando justificativa ou arquivos que 

comprovem os valores lançados. Como veremos esses arquivos poderão ser a Escrituração 

Fiscal Digital do ICMS (EFD ICMS). 

A gestão dos contribuintes omissos da entrega da DAMEF é fundamental. Essa 

situação deve ser analisada logo após a expedição do retorno seguinte ao prazo final da 

entrega da DAMEF. Por exemplo, como a DAMEF deve ser entregue até a data de 31 de 

maio, assim que a SEF – MG disponibilizar um arquivo de retorno após essa data, ele deve 

ser lido no programa VAF PR e baixado um relatório “omissos por IE” na função relatório do 

VAF PR. 

O gestor municipal pode enviar uma notificação a todos os contribuintes obrigados a 

transmissão da DAMEF e ainda não a fizeram. Essa notificação pode ser enviada via e-mail, 

ou presencial. Importante ressaltar que o programa VAF contém os dados dos contribuintes, 

como e-mail, telefone e endereço.  

Para ilustrar a situação apresentaremos um exemplo de recuperação de VAF de um 

contribuinte omisso no município de Extrema – MG, ocorrido no exercício 2018. Após ser 

identificado que o contribuinte estava omisso foi encaminhada uma notificação no dia 

27/06/2018 a contabilidade da empresa informando dessa pendência e solicitando transmissão 

da DAMEF. No dia 06/07/2018 a empresa respondeu com o recibo de transmissão da 

DAMEF, conforme figura 3.  

 

 

 



59 

Figura 3: Recibo de transmissão da DAMEF I - caso de recuperação de VAF 

 

Fonte: Sigma Tecnologia. 

 

Após a transmissão da DAMEF o contribuinte apresentou um VAF de 18.734.608 

(dezoito milhões, setecentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oito). Esse valor em VAF 

representou em cota parte de ICMS, para o exercício 2019, aproximadamente R$ 344.716,00 

para o município. Vejamos, o entendimento é que o município de Extrema deixaria de receber 

esse valor caso esse contribuinte continuasse omisso. 

Os contribuintes com declaração recusada, poderão ser visualizados no relatório 

“recusadas por IE”, essas empresas deverão receber um comunicado da Prefeitura, assim 

como os contribuintes omissos, informando que a declaração foi recusada e que deve proceder 

com a retificação. Como o preenchimento da DAMEF é digitado, pode ocorrer de na hora de 

selecionar o município da empresa, o contador (a) errar e colocar um município diferente 

daquele onde está situado a empresa. Nessa situação, a declaração seria recusada pela SEF – 

MG.  

Para ilustrar o caso, traremos um exemplo de recuperação de VAF de um contribuinte 

do município de Uberaba, no exercício 2018, que transmitiu sua declaração informando um 

município diferente de Uberaba. Identificado essa situação, a contabilidade da empresa 
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recebeu um comunicado no dia 04/07/2018. No dia 13/08/2018 a notificação foi respondida 

com o seguinte recibo de transmissão, (figura 4). 

 

Figura 4: Recibo de transmissão da DAMEF II - case de recuperação de VAF 

 

Fonte: Sigma Tecnologia. 

 

Vejamos, Após a retificação da DAMEF o contribuinte apresentou um VAF de 

845.064. Esse valor em VAF representou em cota parte de ICMS, para o exercício 2019, 

aproximadamente R$ 15.549,00 para o município. O entendimento é que o município de 

Uberaba deixaria de receber esse valor caso esse contribuinte continuasse com sua declaração 

recusada. 

Os campos ajuste de transferência, transporte tomado, produtos agropecuários, 

deverão ser preenchidos na DAMEF nas seguintes situações:  

Ajuste de transferência: Deverá ser calculado e preenchido da DAMEF, tanto nas 

entradas quanto nas saídas, pelo estabelecimento industrial, extrator, produtor ou gerador que 

realiza transferência de uma unidade para outra do mesmo grupo situada em município 

diferente daquele onde houve a produção da mercadoria. 

Esse campo existe para que os municípios com estabelecimentos industriais não 

fiquem prejudicados com as transferências das mercadorias, pois em geral, as transferências 
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ocorrem a preço de custo. Uma empresa que produz refrigerante e transfere toda mercadoria 

produzida para uma inscrição de outro município onde de fato a venda será realizada possui 

VAF zero, pois as saídas da empresa serão praticamente iguais as suas entradas. Porém a 

produção foi toda realiza no primeiro município, e o entendimento é que o VAF pertence ao 

produtor.  

Os contribuintes que se enquadram nessa situação deverão então, conforme Portaria 

SER Nº 149, de 28 de janeiro de 2016, preencher o ajuste de transferência através do seguinte 

cálculo: diferença positiva apurada entre o preço corrente da mercadoria ou de sua similar no 

mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional e o 

valor de entrada da mercadoria originária de estabelecimento. 

De forma mais objetiva e em uma situação hipotética, a conta seria: se uma empresa 

que produz caneta, gasta R$ 1,00 (um real) na produção de cada unidade porém transfere essa 

mercadoria para outra inscrição do mesmo grupo onde será realizada a venda de fato, a R$ 

1,20 ( um real e vinte centavos), o ajuste de transferência de saídas deverá ser preenchido na 

DAMEF do contribuinte produtor com o valor de vinte centavo (1,20 – 1,00), caso apenas 

uma mercadoria tiver sido transferida, duas seriam 40 centavos, e o mesmo valor deverá ser 

posto da DAMEF do contribuinte que recebeu a mercadoria transferida, porém nas entradas. 

Do contribuinte produtor a ajuste de transferência somará nas saídas da empresa e o VAF será 

maior, do contribuinte que recebeu o valor será somado nas entradas e o VAF será menor. 

Sendo assim, os municípios que possuem estabelecimento industrial, extrator, produtor 

ou gerador deverão ficar atentos com essas situações, pois, eles poderão estar realizando 

transferências para outras unidades onde a venda está sendo efetuada.  

Para ilustrar a situação traremos um exemplo de um contribuinte de Extrema/MG, 

ocorrido no exercício 2018, que realizava transferências de parte de suas mercadorias 

produzidas para outra unidade e não estava realizando o ajuste de transferências. Após ter sido 

identificado que o contribuinte realizava transferências de saídas e não estava preenchendo o 

campo ajuste de transferências foi encaminhada uma notificação a contabilidade da empresa 

informando dessa situação. 

A notificação foi respondida e como veremos a empresa calculou e realizou o correto 

preenchimento do campo ajuste de transferência. 
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Tabela 12: Caso de recuperação de VAF - Ajuste de Transferência 

 Entrada Saída 

 19º retorno - 

2018 

5º retorno - 

2018 
Diferença(R$) 

19º retorno - 

2018 

5º retorno - 

2018 
Diferença(R$) 

Exclusões VAF 28.697.612 28.697.612 0 21.840.218 21.940.725 -100.507 

Autuações Fiscais 0 0 0 0 0 0 

Ajustes de 

Transferências 
0 0 0 

7.284.098 
0 7.284.098 

Fonte: Sigma Tecnologia. 

 

Vejamos, no 5º retorno expedido pela SEF – MG o contribuinte não tinha realizado o 

preenchimento do campo, após a retificação da DAMEF, como podemos ver no 19º arquivo 

de retorno, o contribuinte preencheu de forma correta o ajuste de transferência com o valor de 

7.284.098. Esse valor de VAF representou em cota parte de ICMS, para o exercício 2019, 

aproximadamente R$ 134.027,00 para o município. O entendimento é que, o município de 

Extrema deixaria de receber esse valor caso esse contribuinte continuasse com sua declaração 

sem o ajuste de transferência. 

Transporte tomado: O campo transporte tomado, conforme Portaria Nº 149, de 28 de 

janeiro de 2016 deverá ser preenchido pelo remetente da mercadoria, quando prestado por 

transportador autônomo ou empresa não inscrita neste estado. 

Em outras palavras, o transporte tomado deve ser preenchido pelo fato de 

transportador autônomo ou empresas não inscritas no estado de Minas Gerais não realizarem 

DAMEF. Como esses não realizam DAMEF eles não podem creditar o VAF aos municípios 

mineiros. Dessa forma quem contrata serviços de transporte de transportador autônomo ou de 

empresas de fora de Minas Gerais é quem deve preencher na DAMEF o valor do serviço 

contratado e creditar o VAF ao município onde foi iniciado o transporte, através do campo 

Transporte Tomado. 

Por exemplo, se uma empresa X, do município de Uberlândia – MG, contratou uma 

transportadora do estado de Goiás para buscar uma mercadoria em Uberlândia e levar até 

Belo Horizonte – MG, essa empresa X deverá preencher no campo Transporte Tomado, o 

valor total desse frete e creditar o VAF ao município de Uberlândia, que foi o local de início 

da prestação do serviço de transporte.  
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Para identificar as empresas que deverão preencher esse campo o gestor municipal 

pode solicitar as empresas que contratam serviços de transporte do seu município informações 

sobre aquele transporte contratado. Caso verificado que algum serviço de transporte foi 

realizado por transportador autônomo ou transportadora não inscrita no estado de Minas, o 

município deve solicitar para que o contratante realize o correto preenchimento do campo 

Transporte Tomado.  

Por uma intuição lógica, é possível dizer que municípios que são limítrofes com outros 

estados da federação possuem maior predisposição para que esses casos ocorram. Pois é mais 

fácil que uma empresa de Extrema – MG, que se encontra a poucos KM do estado de São 

Paulo contrate transportadoras de lá ao invés de empresas de Divinópolis – MG que se 

encontra a centenas de KM de limite com qualquer outro estado da federação. Devido a essa 

situação, municípios que se encontram próximos a outros estados da federação devem ainda 

mais monitorar essa situação. 

Isso não significa que nem todos os municípios mineiros devem preocupar com o 

campo transporte tomado, é apenas um indício de que esses casos podem ocorrer mais em um 

município do que outro dependendo de sua posição geográfica dentro do estado de Minas 

Gerais.  

Produtos agropecuários: O campo Produtos agropecuários/ Hortifrutigranjeiros deverá 

ser preenchido, conforme Portaria nº 149, de 28 de janeiro de 2016, pelo valor total das 

mercadorias adquiridas/originárias de produtor rural mineiro sem a emissão da respectiva nota 

fiscal pelo remetente, no caso de trânsito livre ou em outra hipótese prevista na legislação do 

imposto. 

Em geral esse item da DAMEF não é corretamente preenchido ou muitas das vezes 

ocorrem omissões no preenchimento. Os municípios mais prejudicados e os que mais devem 

mais zelar por esse item são aqueles que possuem grandes produtores rurais. Ocorre que, se o 

os produtores rurais do município x estão vendendo mercadorias desacobertadas de 

documento fiscal, as chamadas mercadorias de livre trânsito, como batata, frutas, hortaliças, 

dentre outras, para estabelecimentos de outros municípios, em geral, o estabelecimento que 

comprou essa mercadoria irá emitir uma nota fiscal contra si mesmo para contabilizar essas 

compras em suas entradas. Quando for preenchida a DAMEF, o estabelecimento que adquiriu 
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essa mercadoria de produtores rurais desacobertadas de documentos fiscais, deverão 

contabilizar o valor total no item produtos agropecuários/hortifrutigranjeiros e detalhar o valor 

na DAMEF a cada município de origem daquela mercadoria. 

Exemplo: um produtor rural de Barbacena - MG vendeu R$ 500.000,00 de cenouras 

para uma empresa de Belo Horizonte – MG e essa operação foi realizada sem emissão de 

documento fiscal. Quando o estabelecimento de Belo Horizonte for realizar sua DAMEF ele 

deverá preencher no campo produtos agropecuários/ hortifrutigranjeiros o valor de R$ 

500.000,00 e detalhar ao município de Barbacena esse valor.  

Vejamos, se o adquirente dessa mercadoria não preencher esse item, o município que 

ficará prejudicado sem a contabilização desse VAF será o município produtor, neste caso, 

Barbacena. Por isso é de suma importância que o gestor municipal responsável pelo 

monitoramento do VAF busque conhecer como funciona essas operações dentro de seu 

município. 

Uma forma de diagnosticar esses casos é solicitando aos produtores rurais de seu 

município informações sobre as vendas das mercadorias. Caso elas tiverem sendo 

comercializadas para estabelecimentos de outros municípios é de suma importância que o 

gestor municipal entre em contato com o adquirente da mercadoria e solicite que seja 

detalhado o valor total dessas operações ao município produtor. 

Analisado os campos da DAMEF, os municípios por meio de seu gestor municipal 

responsável pelo acompanhamento do VAF podem apurar se os valores lançados na DAMEF 

foram os corretos através do cruzamento com os arquivos da Escrituração Fiscal Digital do 

ICMS. Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda (BRASIL, 2019d), EFD ICMS é:  

 

Um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos 

fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de 

impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este 

arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente 

Sped (BRASIL, 2019d). 
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O arquivo de EFD do ICMS contém a nível de notas fiscais informações que poderão 

ser valiosas no procedimento de gestão do VAF. Essas informações dizem respeito 

principalmente as operações de entradas e saídas da empresa. 

Amparados pela Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990, os municípios poderão 

solicitar as empresas ali instaladas os arquivos de EFD ICMS, para auditar se os valores 

escriturados na DAMEF conferem com as notas fiscais das empresas. Como a DAMEF é 

digitada campo por campo, valor por valor, vários são as situações que elas contêm erros nos 

valores digitados. 

Os arquivos de EFD são transmitidos mês a mês para a receita federal e unidades 

federadas no ambiente SPED. Dessa forma, para que o município consiga cruzar informações 

da DAMEF x EFD é necessário que ele solicite os 12 arquivos que foram transmitidos. 

Normalmente a transmissão é feita pela contabilidade ou setor fiscal da empresa, podendo ser 

externa ou interna. 

Em posse dos arquivos, o gestor municipal pode ler os arquivos no programa 

Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS disponibilizado pela Receita Federal no seguinte 

link: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-

sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-

digital-efd. 

No programa Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI deverá ser importado um a 

um os arquivos de EFD na opção importar escrituração fiscal. Após importado será possível 

visualizar os arquivos. Para ter acesso às informações de entradas e saídas de mercadorias 

basta acessar documentos e a opção entradas de mercadorias e aquisição de serviços ou saídas 

de mercadorias e prestação de serviços. 

Nesse campo do programa o gestor municipal terá acesso as operações de entradas e 

saídas mês a mês da empresa ali analisada. Essas operações estarão classificadas por CFOP, 

com o valor total da operação, e outras informações.  

Para criar um espelho da DAMEF através da EFD será necessário juntar as 

informações dos 12 meses e classificar operação por operação, segundo os CFOP’s. Essa 

classificação pode ser realizada em uma planilha Excel e deve ser feita respeitando o manual 

de preenchimento da DAMEF conforme Portaria SRE nº 149, de 28 de janeiro de 2016.  
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Nos quadros 6, 7, 8 e 9 do presente trabalho podemos ver a classificação que deve ser 

realizada campo por campo da DAMEF com os respectivos CFOP’s que pertencem a cada 

item. 

Para ilustrar a situação veremos um exemplo de recuperação de VAF ocorrido no 

município de São Joaquim de Bicas, no exercício 2018. Essa recuperação só foi possível por 

causa do processamento das EFD’s do contribuinte. Não publicaremos o nome do 

contribuinte por motivos de sigilo das informações fiscais, por isso trataremos como 

contribuinte x. Após o processamento dos arquivos de EFD do ICMS deste contribuinte e o 

cruzamento com a DAMEF foi identificado vários erros de preenchimento da declaração que 

estavam prejudicando o VAF em mais de 25 milhões, como podemos ver na tabela 13. 

 

Tabela 13: DAMEF x EFD - Contribuinte X 

 
Entrada Saída 

DAMEF EFD Diferença(R$) DAMEF EFD Diferença(R$) 

Compras/Vendas 146.949.198 173.880.156 26.930.958 169.845.530 224.944.635 -55.099.105 

Transferência 0 43.704 43.704 170.714 199.010 -28.296 

Devolução 1.893.332 1.030.241 -863.091 25.314 149.899 -124.585 

Energia Eletrica 120.300 220.012 99.712 0 0 0 

Comunicação 65.189 58.679 -6.510 0 0 0 

Transporte 2.887.069 4.126.058 1.238.989 0 0 0 

Outros 18.994.192 10.359.530 -8.634.662 60.616.488 57.474.265 3.142.223 

SubTotal 170.909.280 189.718.380 18.809.100 230.658.046 282.767.809 -52.109.763 

Fonte: Sigma Tecnologia. 

 

Após identificado essa grande divergência, que em muito estava prejudicando o 

município, foi elaborado um recurso, solicitando a correção desse VAF, que como visto 

anteriormente, pode ser realizado pelas municipalidades, em prazo de 30 dias contados a 

partir da publicação dos resultados provisórios.  

O resultado disponibilizado pela SEF – MG, conforme Figura 15, demonstra que foi 

deferido ao município um valor de aproximadamente 25,2 milhões de VAF. 
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Figura 5: Caso de recuperação de VAF - DAMEF x EFD 

 

Fonte: Sigma Tecnologia. 

 

Esse valor em VAF representou em cota parte de ICMS, para o exercício 2019, 

aproximadamente R$ 463.680,00 para o município. O entendimento é que o município de São 

Joaquim de Bicas deixaria de receber esse valor caso esse contribuinte continuasse com sua 

declaração com os erros de escrituração. 

Para embasar nossa tese de que vários são os erros que podem ser cometidos no 

preenchimento da DAMEF, traremos aqui, através de dados disponibilizados pela Sigma 

Tecnologia, a quantidade de VAF recuperado através do trabalho de auditoria das DAMEF’s 

nos exercícios 2016, 2017 e 2018 de alguns municípios mineiros. 

Esse trabalho de gestão foi realizado em parceria da Sigma com os municípios 

apresentados, com uso de tecnologia nesse processo de auditoria das DAMEF’s e com 

equipes especializadas nessa área. Ocorre que como vimos, qualquer gestor municipal pode 

utilizar de ferramentas públicas e disponíveis para as prefeituras realizarem o trabalho de 

gestão do VAF. 

Conforme tabela 14, no exercício 2016, foi recuperado mais de 1,6 bilhão de VAF, 

distribuídos em 10 municípios, o que representou aproximadamente um resultado financeiro 

em cota parte de ICMS de mais de 27 milhões de reais. 

 

 

 

 

 

 

 



68 

Tabela 14: VAF recuperado e resultado financeiro – 2016 

Município 
VAF recuperado  

em 2016 (milhões) 
Resultado financeiro (R$) 

Extrema 806,0 13.702.000,00 

Pedro Leopoldo 152,5 2.610.190,00 

Sabará 150,0 2.550.000,00 

Santa Luzia 139,0 2.363.000,00 

Barbacena 113,0 1.921.000,00 

Itabirito 98,0 1.666.000,00 

Coronel Fabriciano 81,0 1.377.000,00 

Viçosa 55,0 935.000,00 

Ouro Branco 28,0 476.000,00 

Igarapé 13,4 227.800,00 

Fonte: Sigma Tecnologia. 

 

Conforme tabela 15, no exercício 2017, foi recuperado mais de 4.7 bilhões de VAF, 

distribuídos em 15 municípios, o que representou aproximadamente um resultado financeiro 

em cota parte de ICMS de mais de 88 milhões de reais. 
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Tabela 15: VAF recuperado e resultado financeiro - exercício 2017 

Município 
VAF recuperado  

em 2017 (milhões) 
Resultado financeiro (R$) 

Contagem 2400,0 44.160.000,00 

Uberaba 859,4 15.812.960,00 

Extrema 645,9 11.884.560,00 

Sabará 203,8 3.749.920,00 

Alfenas 157,7 2.901.680,00 

Barbacena 99,2 1.825.280,00 

São Joaquim de Bicas 85,2 1.567.680,00 

Viçosa 82,8 1.523.520,00 

Pedro Leopoldo 67,7 1.245.680,00 

Coronel Fabriciano 64,4 1.184.960,00 

Itabirito 61,1 1.124.240,00 

Igarapé 24,5 450.800,00 

Carandaí 14,7 270.480,00 

Confins 14,5 266.800,00 

Ijaci 12,1 222.640,00 

Fonte: Sigma Tecnologia. 

 

No exercício 2018, conforme observa-se na tabela 16, foi recuperado mais de 5,2 

bilhões de VAF, distribuídos em 19 municípios de Minas Gerais, o que acarretou um 

resultado financeiro em cota parte de ICMS em mais de 95 milhões de reais. 
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Tabela 16: VAF recuperado e resultado financeiro - exercício 2018 

Município 
VAF recuperado  

em 2018 (milhões) 
Resultado financeiro (R$) 

Contagem 2300,0 42.090.000,00 

Uberaba 1300,0 23.790.000,00 

Extrema 649,0 11.876.700,00 

Alfenas 162,5 2.973.750,00 

Vespasiano 160,5 2.937.150,00 

Itabirito 120,8 2.210.640,00 

Ribeirão das Neves 83,2 1.522.560,00 

Sabará 70,0 1.281.000,00 

Igarapé 66,9 1.224.270,00 

Pedro Leopoldo 66,5 1.216.950,00 

Viçosa 57,2 1.046.760,00 

São Joaquim de Bicas 54,7 1.001.010,00 

Barbacena 53,1 971.730,00 

Coronel Fabriciano 20,2 369.660,00 

Confins 18,9 345.870,00 

Pains 17,6 322.080,00 

Ijaci 13,4 245.220,00 

Visconde do Rio Branco 11,1 203.130,00 

Carandaí 7,3 133.590,00 

Fonte: Sigma Tecnologia. 
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CONCLUSÃO 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, reestabeleceu o federalismo como forma de 

organização do estado, a partir dela, os municípios passaram a ocupar uma posição 

considerável ao serem elevados ao patamar de entes federados, igualando a posição dos 

estados e da União e aumentando assim, significativamente, sua participação nas distribuições 

das receitas públicas, sobretudo por meio das transferências tanto da União quanto dos 

Estados (SOARES; MACHADO, 2018). 

As transferências constitucionais se tornam ainda mais importante devido à grande 

heterogeneidade e extensão territorial do Brasil e representam a principal fonte de receitas dos 

municípios brasileiros (BAIÃO; CUNHA; SOUZA, 2017). 

Dentre as transferências estabelecidas, a CF/88 definiu no art. 158, inciso IV, que 

vinte e cinco por cento do total arrecadado pelos estados do ICMS deve ser repassado aos 

municípios, sendo 75% transferidos na proporção do Valor Adicionado Fiscal (VAF) e 25% 

conforme dispuser lei estadual. Em todos as unidades da federação o VAF representa assim, o 

principal critério de rateio na cota parte de ICMS, visto que qualquer outro critério que não 

seja o VAF não pode representar mais do que 25% nas TC de ICMS. Os números dos valores 

transferidos aos municípios mineiros confirmam a importância desse critério nas receitas das 

municipalidades. 

Surge assim uma grande e complexa necessidade de calcular o VAF de cada 

município para assim distribuir o ICMS. Em Minas Gerais, a apuração do VAF realizada pela 

Secretaria de Estado de Fazenda utiliza de informações econômicas e fiscais declaradas pelos 

contribuintes de ICMS. Dentre essas informações, encontra - se a Declaração Anual do 

Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF), entregue pelos inscritos no Cadastro de 

Contribuintes de ICMS, exceto optantes pelo Simples Nacional, sendo a principal fonte de 

informação para cálculo do VAF dos municípios em Minas Gerais.  

Como visto, o preenchimento da DAMEF é complicado e exige atenção aos vários 

itens que nela encontra-se. Um erro cometido na DAMEF pode prejudicar em muito um 

município e a ele acarretar grandes prejuízos. Vimos que 1 milhão de VAF não contabilizados 
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ao município em 2018, ano base 2017, acarretou um prejuízo de R$ 18.400,00 na cota parte 

de ICMS em 2019. 

Dito isso, o trabalho traz a luz, exemplos dos vários erros que podem ser cometidos 

pelas empresas no preenchimento da DAMEF. A conclusão que se pretende, nesse sentido, é 

apontar caminhos para que os municípios de Minas Gerais, saibam como identificar e 

solucionar os eventuais erros na DAMEF que possam prejudicar na arrecadação da cota-parte 

de ICMS.   

Ao mesmo tempo, existem ferramentas disponibilizadas pela SEF – MG e Receita 

Federal do Brasil que podem colaborar em muito no processo de gestão do VAF. O programa 

VAF PR permite aos municípios identificar as empresas que ainda não transmitiram a 

declaração, bem como aqueles contribuintes que estão com DAMEF recusada ou sem 

movimento. O programa Escrituração Fiscal Digital ICMS da RFB, possibilita aos municípios 

cruzar as informações dos valores da EFD com os declarados na DAMEF. 

A matéria é complexa e exige bastante atenção e cuidado dos municípios mineiros. É 

essencial que exista em cada município ao menos um gestor municipal responsável pela 

gestão do VAF. Quanto maior número de empresas que o município possui maior ainda é a 

responsabilidade que esses devem possuir no processo de gestão do VAF. Mais empresas 

exigem mais análises e consequentemente mais material humano para realizá-las. 

Em tempos de crises fiscais como estamos vivendo no estado de Minas Gerais torna-se 

ainda mais necessário que cada município realize um bom monitoramento de seu VAF, visto 

que realizar a gestão do VAF é garantir que a cota parte de ICMS que a ele pertence, esteja 

correta. Os exemplos de erros na DAMEF e de recuperação de VAF confirmam que o 

processo de apuração da SEF-MG pode ser falho e exige dos municípios bastante atenção, 

zelo e gestão. 

Com as descrições de VAF recuperado para os municípios mineiros, foi possível 

constatar que existe um grande número de VAF que não está sendo contabilizado aos 

municípios. Apesar da SEF – MG ser o órgão responsável pela apuração dos dados, é 

razoavelmente identificado que pela complexidade da apuração do VAF, os municípios 

podem e devem realizar uma boa gestão do VAF para assim receber corretamente a sua cota 

parte de ICMS. 
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Por fim, o trabalho fica como referência para eventuais questões que possam surgir 

futuramente sobre o processo de gestão do VAF, formas de cálculo e participação dos 

municípios no processo de apuração dos dados, bem como de aprimoramentos contínuos de 

estudos para a gestão pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Avaliação de impacto 

da lei do ICMS solidário: Lei nº 18.030, de 2009. Belo Horizonte, 2016. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Diferenças 

socioeconômicas das regiões de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2002. 

BAIÃO, Alexandre Lima; CUNHA, Armando Santos Moreira; SOUZA Flávio Sergio 

Rezende Nunes. Papel das transferências intergovernamentais na equalização fiscal dos 

municípios brasileiros. Revista do Serviço Público, v. 68, n. 3, 2017. 

BAPTISTA, Juliana Xavier de Castro. Um estudo sobre a distribuição da cota-parte do 

ICMS no estado de Minas Gerais. Uberlândia, 2016. 

BARBOSA, Antônio José. O federalismo brasileiro. Senado Federal. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/jovemsenador/home/arquivos/textos-consultoria/o-

federalismo-brasileiro>. Acesso em: 12 nov. 2019. 

BRASIL. Ato Complementar nº 31, de 28 de dezembro de 1966. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm>. Acesso em: 24 out. 2019. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Senado Federal, Brasília, 1988. 

BRASIL. Emenda constitucional nº 17, 2 de dezembro de 1980. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc17-

80.htm>. Acesso em: 20 out. 2019. 

BRASIL. Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/2009/l18030_2009.htm>. 

Acesso em: 6 set. 2019. 

BRASIL. Lei complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp63.htm. Acesso em 05 set. 2019. 

BRASIL. Governo Federal. Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm>. Acesso em: 10 out. 2019. 

BRASIL. Portaria SRE nº 149, de 28 de janeiro de 2016. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2016/port_subsec14

9_2016.htm>. Acesso em: 5 set. 2019. 

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga Tributária no Brasil, 2016 e 2017. 

BRASIL. Secretaria de Estado da Fazenda. Escrituração Fiscal Digital – EFD. 2019d. 

Disponível em: 

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3>. Acesso 

em: 11 nov. 2019. 

BRASIL. Resolução no 5.286, de 30 de agosto 2019a. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2019/rr5286_2019.

htm>. Acesso em: 7 set. 2019. 



75 

BRASIL. Resolução nº 5303, de 14 de outubro de 2019b. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2019/rr5303_2019.

htm>. Acesso em: 7 set. 2019. 

BRASIL. Secretaria do Estado da Fazenda – SEF. Noções básicas. Valor Adicionado Fiscal 

– VAF. 2019c. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/vaf/nocoes.htm>. Acesso em: 

8 nov. 2019. 

CARVALHAIS, Jane Noronha. Relações intergovernamentais e mecanismos 

redistributivos: avanços e limitações do sistema de partilha da cota-parte municipal do ICMS 

em Minas Gerais. Belo Horizonte, 2010. 

CASTILHO, Fábio Roberto Corrêa. Federalismo Fiscal e repartição do ICMS: o critério 

valor adicionado fiscal. 2013. 

ENAP. Introdução ao federalismo e ao federalismo fiscal no Brasil. Brasília, 2017. 

FREIRE, Isabella Virgínia. Avaliação do impacto da Lei Robin Hood sobre os municípios 

mineiros. Belo Horizonte, 2002. 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. O histórico da lei Robin Hood. 2010. Disponível em: 

<http://fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/leirobinhood/historico>. Acesso em: 15 out. 2019. 

MENDES, Marcos. Federalismo fiscal. In: AVARTE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Economia 

do setor público no Brasil. Capítulo 22, 2005. 

MENDES, Marcos; MIRANDA, Rogério Boueri; COSIO, Fernando Blanco. Transferências 

intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e proposta de reforma. Textos para Discussão. 

Brasília, abril / 2008. 

MONTEIRO NETO, Aristides. Governos estaduais no federalismo brasileiro: capacidades 

e limitações governativas em debate. IPEA, Capítulo 6, Brasília, 2014. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS IPI. Disponível 

em: <http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-

sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-

digital-efd>. Acesso em: 12 nov. 2019. 

PRADO, S. A questão fiscal na federação brasileira: diagnóstico e alternativas. São Paulo: 

Unicamp, 2007. 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Valor Adicionado Fiscal – VAF. Disponível em: 

<https://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/vaf>. Acesso em: 11 out. 2019. 

REZENDE, Fernando. Federalismo fiscal: em busca de um novo modelo. In.: OLIVEIRA, 

Romualdo Portela; SANTANA, Wagner (ogrs.). Educação e federalismo no Brasil: 

combater as desigualdades, garantir a diversidade – Brasília: UNESCO, 2010. 

REZENDE, F. ICMS: como era, o que mudou ao longo do tempo, perspectivas e novas 

mudanças. Cadernos Fórum Fiscal, nº 10. Brasília, 2009. 

SANTOS, Luís Octávio Gomes Silva. Transferências intergovernamentais de recursos aos 

municípios mineiros: o impacto social do critério do ICMS solidário para o desenvolvimento 

regional em Minas Gerais (2009-2012). Belo Horizonte. 2017. 



76 

SEFAZ-MG. Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/2009/l18030_2009.htm>. 

Acesso em: 03 out. 2019. 

SEFAZ-MG. Orientações sobre o acompanhamento do VAF. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/vaf/>. Acesso em: 01 nov. 

2019. 

SEFAZ-MG. Portaria SER Nº 149, de 28 de janeiro de 2016. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2016/port_subsec14

9_2016.htm>. Acesso em: 12 out. 2019. 

SEFAZ-MG. Valor Adicionado Fiscal – VAF. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/vaf/nocoes.htm>. Acesso em 

24 out. 2019. 

SIGMA TECNOLOGIA. Metadados. Disponível em: 

<https://sigmavaf.com.br/metadados/diagnostico>. Acesso em: 02 nov. 2019. 

SOARES, M. R. C. Lei Kandir: breve histórico. Biblioteca digital da Câmara dos Deputados. 

Brasília, 2007. 

SOARES, Márcia Miranda; MACHADO, José Ângelo. Federalismo e políticas públicas. 

ENAP. 2018. 

SOARES, Márcia Miranda; MELO, Bruno Guimarães de. Condicionantes políticos e técnicos 

das transferências voluntárias da União aos municípios brasileiros. Rev. Adm. Pública, Rio 

de Janeiro, v. 50, n. 4, p. 539-561, jul./ago. 2016. 

SOUZA, Celina. Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil 

pós-1988. Revista de Sociologia Política [on-line], n° 24, 2005. 

VERGOLINO, J. R. O Federalismo e autonomia fiscal dos governos estaduais no Brasil: 

notas sobre o período recente (1990-2010). Brasília: IPEA 2013 (Texto para discussão, n. 

1908). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


