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Cota-parte do ICMS: tendências e querelas 

É sabido de todos que a Constituição Federal atribui 
aos Estados a competência para instituir o ICMS (art. 155, II), 
mas afirma, por outro lado, que 25% do produto da 
arrecadação desse imposto pertence aos Municípios 
(art.158, IV). Logo, o Estado, que institui e arrecada, atua 
como proprietário de 75% do produto da arrecadação, e 
como guarda provisório, em nome dos Municípios, dos 
restantes 25% do produto arrecadado. 

Essa cota-parte municipal na arrecadação do ICMS 
constitui importantíssimo item no conjunto de suas receitas 
orçamentárias, sendo mesmo o principal item para a 
enorme maioria deles. No Município do Rio de Janeiro 
(MRJ), há anos atrás, este item da receita orçamentária 
rivalizava, em termos de valor, com a arrecadação do ISS, 
Contudo, principalmente após o advento da Lei 
Complementar Federal nº 116/20031, a receita do ISS é mais 
que 2,5 vezes superior a da cota-parte do ICMS. Mesmo o 
combalido IPTU do MRJ, em 2016, arrecadou mais do que 
veio transferido de ICMS (R$ 2,32 bilhões contra R$ 1,80 
bilhão, líquido do FUNDEB).  

O rateio do ICMS pertencente aos Municípios se 
faz, para até um quarto de seu montante, na forma como 
dispuser o Legislador estadual, e para um mínimo de três 
quartas partes, na proporção do valor adicionado2 nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços (transporte interestadual e 
intermunicipal e comunicações), realizadas no território de 
cada Município (CF, 158, p.u., I e II). 

Os últimos índices de participação dos municípios 
(IPM)3, apurados pelo Estado do Rio de Janeiro (ERJ), 
relativos ao valor adicionado do ICMS no MRJ, para fins de 
entrega de sua parcela ou cota-parte, são os que constam da 
Tabela. Dos 92 municípios hoje existentes no território 
estadual, selecionamos os 14 que tiveram índice de 
participação no valor adicionado acima de 1,0000 para o 
exercício financeiro corrente de 2018. A soma dos índices de 
todos os municípios é igual a 75,0000. 

Quanto à parte do ICMS pertencente aos 
Municípios que será rateada na forma de critérios 
estabelecidos pelo Legislador estadual, no âmbito do ERJ 
ainda vige a Lei Estadual nº 2.664, de 27/12/1996. Ela 
estabeleceu cinco critérios de rateio, a fórmula de cálculo de 
cada um deles e os distribuiu percentualmente entre as oito 
regiões do território estadual. Os critérios são: população, 

                                                           
1 Norma geral do ISS, nos termos da CF art. 156, §3º. 
2 Valor adicionado representa mais fielmente o nível da atividade 
econômica e será calculado conforme art. 3º, §1º, da Lei Complementar nº 
63/1990. 
3 Índice apurado com base em sistema de informações mantido pelo Estado 
com base em documentos fiscais obrigatórios (obrigação acessória do 
contribuinte do ICMS). 

área geográfica, receita própria, cota mínima e ajuste 
econômico; e a distribuição percentual destes critérios é 
feita entre as regiões: Metropolitana, Noroeste, Norte, 
Serrana, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Centro-Sul e 
Litoral Sul Fluminense. A soma da distribuição percentual 
das oito regiões, para cada um dos cinco critérios de rateio, 
é 25,0000, que é exatamente a quarta parte do ICMS 
pertencente aos Municípios que a Constituição Federal 
deferiu à decisão do Legislador estadual. A apuração do 
índice da participação de cada município se dá dentro dos 
percentuais estabelecidos para a região onde se encontra o 
território municipal. Tudo seria aceito pacificamente pelo 
bom senso se não houvesse o Legislador estadual optado 
por estabelecer uma nona “região”, chamada de Capital, 
destacada, portanto, da região Metropolitana, para a qual 
estabeleceu percentual nulo (isto é: zero) para cada um dos 
cinco critérios de rateio. A “região” Capital, por óbvio, tem 
endereço certo e um único município integrante: o MRJ. 
Interessante observar que o ERJ mantém sob concessão e 
regulação suas um serviço de transporte público de 
passageiros, chamado de Metropolitano (vulgo Metrô), que 
opera exclusivamente nos limites do território do MRJ, 
porém para fins de aplicação de critérios de rateio do ICMS 
dos Municípios não considera o MRJ como integrante da 
Região Metropolitana! 

Tomando somente dois, dos cinco critérios de 
rateio estabelecidos, quais sejam população e área 
geográfica, para entendermos o grau de discriminação 
implícito na decisão do Legislador estadual, temos que a 
população do MRJ, de cerca de 6,323 milhões de habitantes, 
é superior à população de toda a região Metropolitana 
(composta por 18 municípios, excluída a capital), de cerca de 
5,515 milhões de habitantes, e representa cerca de 39,5% da 
população de todo o ERJ. Quanto à sua área geográfica de 
cerca de 1200 km2, só é menor que a dos municípios de 
Campos dos Goytacazes (4032 km2), Valença (1300 km2) e 
Macaé (1210 km2); na região Metropolitana, o município 
cuja área geográfica chega mais próxima da magnitude da 
do MRJ é Nova Iguaçu, com cerca de 520 km2. Tudo isso foi 
desconsiderado e nulificado pelo Legislador da Lei Estadual 
nº 2.664/1996, para fins de participação do MRJ no rateio da 
quarta parte do ICMS pertencente aos Municípios. 

Na sequência, o MRJ judicializou sua divergência e 
obteve decisão favorável unânime do STF no Recurso 
Extraordinário 401953/RJ. Infelizmente, a decisão veio 
somente no décimo primeiro ano de vigência da citada lei 
estadual, em 16/05/2007. Pior ainda, com a interposição de 
embargos declaratórios para esclarecer pontos referentes a 
novos critérios de rateio e compensação de parcelas 
pretéritas, o processo aguarda até hoje decisão final, 
estando o processo desde 14/01/2015 distribuído ao 
Ministro Roberto Barroso. Infere-se que a pauta de 
persecuções penais de que se tem ocupado o STF nos 
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últimos anos vem agravando sobremaneira o retardo da 
prestação jurisdicional, que já era longo. Hoje já são 22 anos 
de aplicação de critério de rateio que, a pretexto de 
combate às desigualdades regionais, confisca a participação 
do MRJ em uma quarta parte do ICMS pertencente aos 
Municípios. 

Logo após a declaração de inconstitucionalidade da 
Lei Estadual nº 2.664/1996, o Legislador estadual aprovou a 
Lei nº 5.100, de 4/10/2007, que alterou a primeira, 
estabelecendo adicionalmente um novo critério de rateio, o 
sexto, que chamou de “conservação ambiental”, 
concedendo-lhe percentual de 10% da quarta parte do 
ICMS, apurado da forma que menciona. Magnânimo, 
autorizou que o MRJ participasse do rateio sob o critério de 
conservação ambiental, mas manteve nula a participação 
quanto aos outros cinco critérios estabelecidos pela Lei nº 
2.664/1996. Para o exercício de 2018, o índice de 
conservação ambiental atribuído ao MRJ foi de 1,6312 %, 
incidente sobre o montante a ser rateado sob o critério novo 
estabelecido pela Lei nº 5.100/2007, isto é, sobre 10% de 
25% do ICMS pertencente aos Municípios, segundo o 
Decreto Estadual nº 46.119, de 18/10/2017. 

Em relatório às Contas de Governo do MRJ 
atinentes ao exercício de 2016, a Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento, do Tribunal de Contas do 
Município, nos traz que a Assessoria de Planejamento Fiscal 
Mobiliário, da Secretaria Municipal de Fazenda, avalia o 
impacto desfavorável na arrecadação da cota-parte do ICMS 
pela nulificação da participação do MRJ em cinco dos seis 
critérios de rateio estabelecidos pela Lei nº 2.664/1996, em 
R$ 162 milhões no exercício de 2017, sendo que a estimativa 
das parcelas pretéritas de janeiro de 1997 a dezembro de 
2016, atualizadas, totaliza R$ 3,03 bilhões. Marque-se que 
está “dívida” do ERJ com o MRJ não está nem reconhecida, 
nem registrada contabilmente e nem muito menos 
provisionada. A expectativa, negativa ou positiva, é de que o 
ERJ algum dia ainda a solucionará, uma vez que o STF um dia 
decida sobre os Embargos Declaratórios interpostos. O 
mesmo quanto à modificação do juízo de justiça do 
Legislador estadual em favor da desnulificação dos critérios 
de rateio do ICMS pra o MRJ. Para se ter uma dimensão mais 
precisa da sangria, o alegado e estimado impacto 
desfavorável no exercício de 2017 (R$ 162 milhões), supra 
mencionado, é mais que o dobro do que a Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2018 estimou para receber de 
receita de contribuição previdenciária de inativos e 
pensionistas para todo o ano corrente (cerca de R$ 78 
milhões). 

A Tabela 1, constante do Apêndice deste 
Informativo, contém o índice de participação final dos 
Municípios selecionados, que consolida o critério do valor 
adicionado (três quartas partes do ICMS pertencente aos 

Municípios) com os critérios estabelecidos pelo Legislador 
estadual (uma quarta parte). A soma de todos índices 
municipais é igual a 100,000.  

Observa-se, na Tabela 1, o resultado concreto da lei 
inconstitucional: o incremento no índice de participação 
final do MRJ, conforme estabelecido pelo Legislador 
estadual para a quarta parte entregue à sua decisão, é 
percentualmente irrisório em relação aos demais municípios 
do território estadual. 

Entretanto, o desempenho da cota-parte do ICMS 
pertencente ao MRJ não depende somente dos critérios de 
rateio, da prestação jurisdicional do STF ou do senso de 
justiça do Legislador estadual: depende também e 
principalmente do nível de atividade econômica. Noutras 
palavras, da inclinação ladeira abaixo da decadência 
econômica que assola o ERJ desde pelo menos 2015. No 
Apêndice, encontra-se a Tabela 2, com valores da receita 
com a cota-parte do ICMS do MRJ, de 2013 a 2017, em 
valores correntes (sem desconto da inflação do período) e 
líquidos da participação no FUNDEB. 

Haverá quem acredite que um iminente salto na 
produção e refinamento de petróleo em território 
fluminense, marcando o renascimento da Petrobrás após o 
baque traumático trazido pela chamada “Operação Lava-
Jato”, elevará a arrecadação do ICMS a um novo patamar. 
Pode ser. Entretanto, mesmos os otimistas concordarão que 
o impacto positivo na receita da cota-parte do ICMS do MRJ 
será irrisório ou quase nulo, sendo melhor percebida na 
receita de royalties, eventualmente. 
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APÊNDICE 
 
Tabela 1. Índice de participação dos municípios – Estado do Rio de Janeiro. 

IPM/VA IPM final IPM/VA IPM final IPM/VA IPM final IPM/VA IPM final IPM/VA IPM final IPM/VA IPM final

Rio de Janeiro 27,2675 27,308 27,6631 27,705 28,4324 28,473 28,657 28,698 28,0996 28,153 28,1545 28,216

Duque de Caxias 8,7938 9,545 8,2273 8,985 7,7253 8,483 7,6965 8,455 7,4857 8,24 7,532 8,283

Niterói 4,2004 4,691 3,8638 4,333 2,9171 3,395 2,8529 3,313 2,6967 3,159 2,3754 2,842

Macaé 3,9299 4,306 4,5313 4,908 4,7701 5,141 4,9431 5,316 4,8103 5,185 4,5846 4,962

Angra dos Reis 2,9625 3,213 2,9215 3,167 3,5938 3,838 3,6671 3,911 3,4792 3,732 2,9513 3,209

Campos dos Goytacazes 2,622 3,484 2,7102 3,566 2,5007 3,36 2,6309 3,492 3,2118 4,074 3,5392 4,4

Petrópolis 2,2974 2,754 1,8911 2,349 1,4443 1,903 1,3554 1,81 1,3698 1,816 1,3222 1,776

Volta Redonda 1,9004 2,126 2,0451 2,272 2,1711 2,39 2,3011 2,521 2,5483 2,768 2,8246 3,041

Maricá 1,5255 1,812 0,78 1,053 0,406 0,682 0,1116 0,4 0,1025 0,372 0,0941 0,362

São Gonçalo 1,3656 2,165 1,3967 2,202 1,3647 2,164 1,3634 2,163 1,4066 2,202 1,4336 2,221

Resende 1,299 1,612 1,5245 1,847 1,904 2,228 1,8347 2,163 1,547 1,874 1,5109 1,871

Nova Iguaçu 1,2815 2,036 1,2049 1,973 1,2299 1,997 1,2283 1,997 1,1514 1,923 1,1247 1,897

Belford Roxo 1,2087 1,615 1,1436 1,557 1,021 1,437 0,9256 1,338 0,8875 1,295 0,8577 1,261

Cabo Frio 1,1138 1,387 1,1853 1,456 1,0584 1,336 1,0347 1,316 1,257 1,53 1,3997 1,671

Outros 78 municípios 13,232 31,946 13,9116 32,627 14,4612 33,173 14,3977 33,107 14,9466 33,677 15,2955 33,988

Total 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100

Município
2018 2017 2016 2015 2014 2013

 
Fonte: Decretos Estaduais nºs 46.119/17, 45.850/16, 45.503/15, 45.848/15, 44.541/13 e 43.976/12. 
 
 
 
Tabela 2. Receita Cota-parte ICMS – Município do Rio de Janeiro (MRJ). 

MRJ 2017 2016 2015 2014 2013

ICMS liq. 1.800.729 1.802.223 1.916.714 1.358.377 1.348.211
 

Fonte: Prestações de Contas Anuais (em mil R$). 
 


